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Davant la GIEC: discerniment
D

urant el darrer trimestre de l’any passat va veure
la llum pública la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (GIEC) i es van fer
diversos actes de presentació d’aquesta nova gramàtica oficial. Com que és una obra important, en parlem
en aquesta pàgina editorial, comentant-la en general,
i en un altre lloc hi fem unes observacions detallades.
Com a qüestions prèvies, diguem que la GIEC no
comprèn l’ortografia, que es pot consultar per internet
però no ha aparegut en forma de llibre, si bé s’anuncia que sortirà dins el present any. En aquest sentit,
semblaria més lògic que la GIEC portés també la part
ortogràfica, ja que l’ortografia forma part de la gramàtica. Suposem que la Secció Filològica (SF) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) té les seves raons per a
haver-ho fet així (potser per alleugerir el volum de la
GIEC, ja prou gruixut: 1.440 pp.), però el fet no deixa
de sorprendre. En tot cas, també hauria resultat més
lògic publicar primerament l’ortografia —tal com es va
fer en la primera meitat del segle xx, publicant primer
les normes ortogràfiques del IEC i després la gramàtica de Fabra (gramàtica adoptada pel IEC i que, per
cert, començava amb una introducció dedicada a la
fonètica i l’ortografia)—. Per això fa estrany de veure
que la GIEC aplica ja la nova ortografia, ortografia que
el lector que segueix els canals normals (almenys fins
ara), o sigui els llibres impresos, no coneix.
Una altra qüestió, ja no tan prèvia, és que l’usuari
hauria esperat una obra, per una banda, explícitament normativa i, per l’altra, una obra sintètica i més
aviat breu (com ho era la gramàtica oficial fins ara). En
canvi, es troba, per una banda, amb una obra directament descriptiva i només indirectament normativa,
i, per l’altra, amb una obra difusa i molt extensa, que
fa de mal consultar. És veritat que la SF del IEC ja
ha anunciat la publicació d’una síntesi de la GIEC,
però mentrestant, com hem dit, la consulta d’aquesta
esdevé feixuga i complicada. De fet, s’hi expliquen
moltes coses que són òbvies i que es podrien haver
estalviat.

I entrant ja en la qüestió central, la GIEC, amb la bona
intenció, sens dubte, que sigui una obra acceptada
per tot el domini lingüístic i que s’hi vegin reflectides
les diverses sensibilitats actuals envers el model de
llengua, descriu generosament la variació diatòpica i
diastràtica del català, indicant, sobre la marxa, quines
formes pertanyen a cada parlar (variació diatòpica) i
quines formes pertanyen a cada nivell d’ús (variació
diastràtica). Però això té l’inconvenient que, en la pràctica, el lector, a l’hora de fer-se diguem-ne el seu codi
normatiu, barregi parlars i nivells. El fet de recollir moltíssims trets diatòpics no hauria de portar a una desfiguració del que fins ara ha estat la llengua de prestigi,
de referència, basada en el català literari central. I el
fet de recollir trets diastràtics no hauria de portar a la
invasió, més o menys subtil, de formes no genuïnes
en l’ús general de la llengua. De fet, ja hem començat a veure, en algun mitjà de comunicació, aquesta
entrada de formes que desfiguren la fesomia tradicional de la llengua culta, aconseguida, val a dir-ho,
amb molt esforç.
Per això la conclusió que es deriva de tot el que hem
dit és que s’ha de recomanar un assenyat discerniment en l’ús de la GIEC. És una obra de molt valor,
és una obra en la qual s’ha treballat sense regatejar-hi
mitjans, és una obra que ha estat sotmesa a consultes i consensos; però, malauradament, podria esdevenir un cavall de Troia per a desfigurar una realitat
que s’havia anat aconseguint i que més aviat s’hauria d’anar perfeccionant. En un solemne acte de presentació de la GIEC, l’actual presidenta de la SF del
IEC va dir que l’acadèmia estava oberta a rectificacions i millores. Esperem que, efectivament, d’aquesta
manera actuï l’organisme encarregat de vetllar per la
nostra normativa lingüística. Per part nostra, procurarem continuar la col·laboració (que, diguem-ho entre
parèntesis, consta, negre sobre blanc, en la introducció de la GIEC) perquè sigui així.

Josep Ruaix i Vinyet
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Les classes de català
seixanta anys enrere
Albert Jané

L

a història que s’escriu basant-se en els records,
en les dades de la memòria, és sempre una història en què, inevitablement, abunden les llacunes,
molt sovint certament lamentables, tant perquè la
memòria, amb el pas dels anys, va perdent capacitat de retentiva, com perquè un no ho ha viscut o no
ho ha sabut mai tot. També és veritat que la publicació d’aquesta història incompleta sol induir els altres
protagonistes o testimonis a completar, a cops amb
una certa vivacitat, aquella informació insuficient, a
omplir algunes llacunes del relat. I és per això que la
por de no dir-ho tot no ha de ser motiu per a no dir el
que un sap. Aquest text no vol ser sinó una modesta
i desigual contribució a la coneixença de les classes
de català que es feien, concretament a la ciutat de
Barcelona, en aquells temps en què el règim espanyol no es cansava de posar obstacles a totes les
manifestacions de la cultura catalana.

que havia de ser el professorat de català dels anys
següents. Havent acabat aquell curset, el juny de
1958, Joan Triadú ens va suggerir, que és una manera
de dir que ens va convèncer, que a partir d’aleshores nosaltres ens havíem de dedicar també a fer de
mestres de català.

Dels que he esmentat, em sembla que puc dir que
tots li vam fer cas. La manera com vaig iniciar la
meva activitat com a professor de català és una mica
curiosa. Va ser fent-me càrrec d’un curs que havia
organitzat al Cercle Sardanista, que era el nom amb
què actuava l’antic Foment de la Sardana, entitat
interdita pel règim, al local que a la plaça del Pi compartia amb l’antic i inactiu Gremi de Revenedors,
un dels seus socis més actius, Joaquim Cabeça i
Valls, alhora un excursionista de nota. Hi havia, en
aquella entitat, com en d’altres de semblants, un petit
grup dominat pel neguit de no tenir el coneixement
Si en la història de les classes de llengua catalana en suficient de l’expressió escrita de la pròpia llengua,
el període que va de 1940 a 1960 hi ha un nom que bandejada de l’escola, i sembla que feien periòdisobresurti aquest és, indubcament unes sessions en
tablement, el del pedagog
els qui en sabien més
Si en la història de les classes què
i escriptor Joan Triadú. En
transmetien bonament els
de llengua catalana
l’ambient en què jo em vaig
seus coneixements als qui
integrar a partir de l’any 1953,
no en sabien tant. Fins
hi ha un nom que sobresurti
quan vaig tornar de fer el
que a la tardor del 58 van
aquest és, indubtablement,
soldat, que era el del món de
decidir organitzar un curs
el
de
Joan
Triadú
les sardanes i de l’excursiode debò, confiat a un pronisme, vaig començar a sentir
fessor com cal, un profesparlar d’aquest aspecte de l’activitat de Joan Triadú, sor competent. Aquest professor va ser el meu vell
que jo coneixia, de nom, per la seva famosa i polè- amic (ens coneixem des de fa més de setanta anys)
mica antologia de la poesia catalana. Fins que l’any Pere Grau i Rovira, que des de fa molt de temps viu
57 em vaig decidir a assistir a un curset que es va a Hamburg, sense, però, haver-se desvinculat del
muntar a casa seva mateix, al carrer del Príncep d’As- país, com ho demostra el fet que és un col·laboratúries (un pis on han tingut lloc innombrables actes dor assidu de Llengua Nacional. No sé exactament
de la història del nostre redreçament cultural). Era un quina era la seva experiència, però, induït també per
curset de perfeccionament, degut, principalment, a Joan Triadú, a les classes del qual havia assistit, el
la iniciativa de Maria Teresa Sacristà, una gran acti- seu nom ha de constar com un dels primers provista d’aquella època, i els assistents, a més d’ella i fessors dels anys difícils. Ara bé, en aquell moment
jo mateix, eren Gabriel Bas, Maria Eugènia Dalmau, Pere Grau tenia projectes literaris i empresarials molt
Josep Ibàñez, Esteve Ferrer i tres persones més que ambiciosos que li dificultaven aquella activitat docent,
no eren del nostre ambient. En certa manera, era i arran d’una conversa que vam sostenir vam conel grup embrionari, o un dels grups embrionaris del venir que jo el substituiria en el seu curs del Cercle
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Sardanista, del qual, d’altra banda, jo era soci. I així,
en l’inici de la segona classe, em va presentar als
alumnes i em va cedir el seu lloc. Em va fer l’efecte
que Joaquim Cabeça, que només em coneixia de
vista, va fer una ganyota, però, discretament, no va
dir res i va acceptar el fet, que, d’altra banda, va ser
l’inici d’una amistat sòlida i d’una col·laboració fructuosa. Els cursos del Cercle Sardanista van durar ben
bé dotze anys. Però a partir del 1960 s’hi van fer no
solament els que organitzava Joaquim Cabeça sinó
també els que va muntar un altre diligent activista
que es deia Josep Bauzà, que ja fa molts anys que
ens va deixar, a l’Escola Massana, que en aquella
època duia una vida molt dinàmica i aplegava molt
de jovent amb ganes de fer coses. Crec que no vaig
ser l’únic professor a ocupar la meva «càtedra» del
Cercle Sardanista en aquelles classes impartides
als alumnes de l’Escola Massana. Probablement un
altre dels professors va ser Jordi Mir, un dels més
antics del gremi.

pregunta per a la qual no sabíem donar la resposta
adequada. Dèiem, bonament, que no ho sabíem,
que ja ho consultaríem i a la classe següent li donaríem aquella resposta. Hi havia, per damunt de tot,
una idea bàsica, fonamental, la idea que les normes
que ensenyàvem, les normes de Pompeu Fabra,
eren unes normes unànimement acceptades, de les
quals no discrepava ningú, que a ningú no li passaria
pel cap de discutir. Sempre dic que és important de
remarcar que sense la solidesa de l’obra normativitzadora de Pompeu Fabra i sense la seva acceptació
social, que s’havia produït més d’un quart de segle
abans, una bona part dels improvisats mestres de
català d’ara fa seixanta anys no hauríem pas sabut
com posar-nos-hi. Evidentment, tret potser d’alguna
excepció, no havíem llegit ni Chomski ni Saussure,
no teníem notícia de l’existència de l’estructuralisme
(qui primer ens en va parlar devia ser Josep Roca
Pons, en un butlletí de la DEC), però no ens ho hauria
retret ningú. Les reticències, els distanciaments, els
tractaments desdenyosos o més o menys pejoratius (aquests setciències, aquesta colla de mestretites) van venir després. S’ha de considerar una cosa
ineluctable.

Qui no vaig arribar a conèixer va ser un altre professor il·lustre, el senyor Artur Balot i Bigues, el nom
del qual ha de ser esmentat i recordat amb tots els
honors. En la nota biogràfica que li dedica Roser
Latorre, una deixebla seva, a la Gran enciclopèdia Potser també caldria dir que no vam tenir mai el sencatalana, diu: «Els anys quarantes, malgrat les dificul- timent de ser uns herois, uns membres arriscats de la
tats, reprengué la seva tasca
resistència. No teníem, en
docent i la continuà fins
absolut, cap sensació, incòHi havia la idea que
que morí.» És obvi que per
moda o gratificant, de clanles normes que ensenyàvem,
«tasca docent» cal entendre
destinitat. És evident que
«classes de llengua catales normes de Pompeu Fabra, les coses no eren iguals
lana». Crec que es feien, en
l’any 1960 que l’any 1940.
eren
unes
normes
un moment determinat, en
Personalment, no puc oferir,
unànimement acceptades
un local podríem dir inconsobre aquesta qüestió,
trolat, probablement l’estudi
el record de cap episodi
d’un artista o d’un intel·lecrellevant, de cap minústual, del carrer de Sant Pau, de Barcelona. De fet, cula anècdota significativa. Tinc notícia, excepciojo tenia relació amb molts dels assistents a aquelles nalment, d’alguna enutjosa intervenció d’un delegat
classes, com la mateixa Roser Latorre, nom al qual governatiu, com la que va tenir lloc a l’Agrupació
crec que podria afegir els de Josep Aresté, Josep Excursionista Catalunya, també de la plaça del Pi,
Rabanal, Jaume Granell, Josep Tremoleda i Manuel on aquell digne funcionari va formular objeccions a
Cardeña, tots ells, després, companys de nombroses les classes de català que hi feia el meu amic Josep
iniciatives. El senyor Balot es va morir l’any 1959, i Ibàñez perquè, havent examinat els estatuts de l’entiencara que, tal com he dit, no el coneixia, vaig voler tat, no hi constava que es pogués dur a terme aquella
assistir al seu enterrament.
activitat. Que en més d’una entitat no s’hi van fer
classes de català a causa de l’excessiva prudència
Sospito que un cert nombre dels qui, en aquells anys, dels seus dirigents, això també es pot donar com un
enduts pel nostre entusiasme, per les ganes de fer fet indiscutible. Com havia dit en més d’una ocasió
coses, ens vam posar a fer de mestres de català, ho Joan Triadú, calia encoratjar els tímids i frenar els
vam fer amb uns coneixements francament insufici- massa audaços.
ents, amb mancances evidents. Si més no, ho puc
dir de mi mateix. Jo sóc un dels qui van aprendre Hi va haver, és clar, en aquella època, altres iniciacatalà ensenyant-ne. Crec que no ens sentíem gens tives de les quals jo no vaig tenir notícia. També a
violents ni incòmodes quan un alumne ens feia una la Universitat de Barcelona es van muntar alguns
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cursos, d’una manera que crec que podríem qualificar d’oficiosa, amb relació als quals caldria esmentar
els noms de Jordi Vila i de Francesc Vallverdú. Però,
dit d’una manera general, i encara que la major part
de professors ens coneixíem, cadascú feia la guerra
pel seu compte. Fins que Joan Triadú, el paper dirigent del qual tots reconeixíem de bon grat, d’una
manera natural i espontània, va voler donar una
certa coherència, podríem dir de caràcter gremial,
al que ara en diem el nostre col·lectiu. I ens va convocar a una reunió de professors que va tenir lloc el
dia 2 de gener de 1959 (l’endemà de l’entrada de
Fidel Castro a l’Havana), al seu esmentat pis del
carrer del Príncep d’Astúries. Devíem ser un parell
de dotzenes. Hi devia haver, segurament, la major
part dels que ja he anomenat, però no m’arrisco a
dir noms. Amb tota seguretat, hi havia els tres veterans, tres professors de nom perdurable: Eduard
Artells, Lluís Jordà i Pere Elies i Busqueta. I, sobretot, hi havia el senyor Ramon Aramon i Serra, secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans i membre
de la seva Secció Filològica, considerat, aleshores, la
vera encarnació de la puresa lingüística de la nostra
llengua. Tant l’un com l’altre, Joan Triadú i Ramon
Aramon, van fer una sèrie de consideracions, des
de tots els punts de vista, sobre el nostre mester de
professors, i no cal dir que ens van animar i ens van
encoratjar. Aquella reunió, que gairebé podríem qualificar d’històrica, va ser la primera de les que Joan
Triadú va convocar periòdicament, una o dues l’any,
les següents també a casa seva, fins al moment que
ja no hi cabíem, perquè cada cop érem més colla,
i la constitució d’Òmnium Cultural ens va permetre
de disposar d’un lloc més adequat a la seva primera
seu social, la casa Dalmases del carrer Montcada.
Tanmateix, si la memòria no m’és infidel, encara en
vam fer una a «casa meva», vull dir al local del Cercle
Sardanista de la plaça del Pi.
A partir de l’any 1960 les classes de català van conèixer un gran increment gràcies a l’acció de Josep
Tremoleda, un activista d’empenta, entre altres coses
un dels fundadors de la revista Cavall Fort. Tremoleda
va concebre i realitzar el projecte de proposar a totes
les entitats esportives, excursionistes, recreatives i
culturals de Catalunya l’organització de classes de
català per als seus associats. «Per a perdre la por a
escriure en català» devia ser, si la memòria no em
falla, l’eslògan d’aquella iniciativa, en la qual vaig col·
laborar activament, car un malaurat accident domèstic (l’explosió d’una bombona de gas butà) va causar
l’hospitalització de Josep Tremoleda, i jo el vaig suplir
tal com vaig poder, òbviament sense la seva eficàcia. El fet, però, és que un gran nombre d’entitats
d’arreu de Catalunya hi van respondre positivament,
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i les classes de català es van multiplicar prodigiosament. Com a conseqüència d’aquella iniciativa, jo
mateix vaig impartir alguns cursos al Centre Moral del
Poblenou, en una entitat recreativa de Sants i a l’Ateneu de Sant Just Desvern. Realment, l’inici d’aquella
dècada va ser un moment dolç, excepcional, no goso
dir irrepetible, en la història de la nostra represa cultural. És bo de recordar que coincideix amb l’aparició d’entitats com Serra d’Or, Cavall Fort i Edicions
62. I, també, Òmnium Cultural.
Amb la fundació d’Òmnium Cultural i el nomenament
de Joan Triadú com el seu secretari tècnic es pot dir
que les classes de català, a les quals la nova entitat
va donar tot el suport, es van institucionalitzar. La
creació de la JAEC, és a dir, de la Junta Assessora
per als Estudis de Català, va ser l’instrument idoni
per a la formació de nous professors, la nòmina dels
quals es va anar allargant sense parar. Donar compte
de totes les activitats que les diverses comissions i
grups de treball d’Òmnium Cultural van dur a terme
a partir d’aleshores seria una tasca gairebé enciclopèdica i que, en tot cas, ja cau fora del meu propòsit. Però no seria inescaient d’acabar la meva relació
indicant que el primer examen per a professors de
Barcelona convocat per la JAEC va tenir lloc el dia
7 de gener de l’any 1962, precisament, de nou, al
«meu» local del Cercle Sardanista de la plaça del Pi,
en què vaig obtenir el meu títol de professor del grau
mitjà, del qual em sento legítimament orgullós. Tinc
la relació dels col·legues que aquell dia van obtenir
també el mateix títol. Són els següents: Gabriel Bas
i Borràs, Carles Castellanos i Llorens, Maria Eugènia
Dalmau i Argemir, Josep Maria Ferrer i Ferrer, Josep
Ibàñez i Senserrich, Roser Latorre i Gaia, Jordi Mir i
Parache, Maria Assumpció Rocabert i Modolell i Jordi
Vila i Fortuny.
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Records de la
semiclandestinitat
Pere Grau

D

el meu pas per les classes de català més o menys
clandestines dels anys cinquanta del segle passat,
després de tant temps i dels diversos tombs de la
meva vida, se me n’han esborrat molts detalls de la
memòria. Però l’entranyable amic Albert Jané m’ha
demanat que en parlés i no puc pas defraudar-lo.
Perdoneu, amics lectors, si el resultat és una mica
magre.
Nascut el 1930 (mig any abans que en Jané), de llegir
en vaig aprendre a casa, i de llegir català en vaig
aprendre amb En Patufet, que els pares em compraven cada setmana. Amb la guerra entremig i els
dificilíssims temps que van ser per als meus pares
els dos primers anys de la postguerra, es pot dir que
d’anar a una escola normal amb regularitat no vaig
poder fer-ho fins a onze anys. I, no cal dir-ho, amb
una immersió total en castellà. Un altre gran amic
que vivia a la mateixa escala que nosaltres, l’Ernest
Riera —que anys a venir seria un excel·lent corrector a la Salvat, a la GEC i a Edicions 62—, havia conservat en tres volums enquadernats els exemplars
dels tres darrers anys de En Patufet, i de tant en tant

els tornava a llegir, cosa que em va fer conservar un
mínim de coneixement de la nostra llengua encara
que fes faltes quan feia algun escrit. Vull dir que per
exemple sabia que el nom d’una parenta era Angeleta
i no pas Anchaleta, com escrivia un altre parent del
poble del pare.
Quan van començar a sortir (amb comptagotes)
alguns llibres en català, vaig anar comprant els que
vaig poder segons els diners que el meu pare em
podia donar, traient-los potser d’altres coses que no
fossin gaire urgents. No va ser, però, fins a la tardor
del 1954 (és a dir, ja a vint-i-quatre anys) que vaig
tenir finalment l’oportunitat de polir el meu català més
conscienciosament.
Un bon amic d’estudis, en Llorenç Gascon, que
després es faria un nom destacat en el món empresarial, em va dir que la seva germana Carmina anava a
unes classes de català que feien un dia a la setmana
al CICF (Centre d’Influència Catòlica Femenina) del
carrer de Santaló i que hi podia anar tothom qui
volgués. M’hi vaig afegir de seguida. La Carmina
em va presentar en Joan
Triadú (de qui, per a vergonya meva, encara no coneixia ni el nom, però amb ell
vaig mantenir-hi un contacte postal irregular, fins
poques setmanes abans de
la seva sentida mort) i així
vaig encaixar al seu lloc una
pedreta més del mosaic de
la meva vida.
Aquelles classes de català
al CICF s’han fet després
llegendàries i suposo que
algú altre en deurà parlar
aquí a L lengua N acional .
Vull citar, però, que en
Triadú hi portava de tant
en tant escriptors catalans de la seva fornada,
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que ens parlaven de la seva tasca, dels seus projectes i dels obstacles de tota mena que trobaven.
Recordo molt especialment els col·loquis amb Josep
M. Espinàs i amb Ramon Folch i Camarasa. Com a
detall anecdòtic, també hi venia com a deixebla la
Marta Ferrussola, que llavors ja era promesa amb
en Jordi Pujol.
Aquelles classes van ser la cèl·lula originària des
de la qual en Triadú, amb una tasca que Catalunya
mai no li podrà agrair prou, va anar escampant l’empresa d’ensenyar a escriure correctament el català
als adults que, poc o molt, no sabíem fer-ho per no
haver-lo pogut aprendre a l’escola. Ràpidament en
Triadú va anar delegant en deixebles seus la feina a
altres centres. En el meu cas, a la tardor del 57 em
va encomanar de fer una classe setmanal a l’Orfeó
Gracienc, i l’any següent al Cercle Sardanista de la
plaça del Pi.
A l’Orfeó Gracienc van penjar un avís corresponent
al tauler d’anuncis de l’entitat, però l’en van haver de
treure, perquè l’agent de policia que vigilava aquell
«niu de separatistes» ho va exigir amb l’amenaça de
posar una multa ben sucosa a l’Orfeó. La propaganda
pel curset va ser, doncs, oral i venien de vint a trenta
interessats cada vegada. També hi venien, perquè jo
els en vaig parlar, els germans Maria Àngels i Josep
M. Ollé, que com jo havien format part de l’Antologia poètica universitària del 1957 (llibres de l’Óssa
Menor). Que el lector no s’imagini, però, unes classes
del nivell universitari de les d’avui! La meva capacitació no hauria donat per a més (encara que l’amic
Jané en el seu article en aquest mateix número de
LN m’atribueixi una competència superior a la que
jo crec que llavors tenia). Es tractava únicament de
polir les faltes d’ortografia més garrafals i els barbarismes més irritants.
El curs següent el vaig començar, com he dit, al
Centre Sardanista, i en els dos o tres mesos que hi
vaig ser, seguint l’exemple d’en Triadú i per mediació
d’ell, hi vaig portar en J.V. Foix, que ens va explicar
unes quantes anècdotes de les seves topades amb
l’aparell repressiu del règim.
La manca de temps, i sobretot problemes de salut
que un parell d’anys abans ja m’havien fet acabar els
meus quatre anys de cantaire a l’Orfeó Català, van
fer que traspassés la classe a l’Albert Jané, el qual
se la va prendre molt seriosament i segurament va
ser el seu primer pas decisiu en la seva trajectòria

de lingüista fins al seu merescut lloc a la Secció
Filològica de l’IEC.
Va ser, doncs, cap a finals de 1958 que vaig haver de
deixar aquesta tasca. Per l’abril de 1960 ja marxava
cap a Alemanya, on visc des d’aleshores. Com he dit
alguna vegada, jo era llavors un vell de trenta anys
que veia tancats els horitzons que li haurien abellit.
Avui, immers en el procés independentista, sóc un
jovenet de vuitanta-sis ple d’il·lusió, però aquella llunyana època de la meva joventut té en el record més
forats que un sedàs. Preneu la bona voluntat.
D’aquest tema altres en parlaran amb més coneixement i més autoritat que jo, però no vull acabar
aquestes breus notes sense destacar l’esperit de
companyonia, gairebé diria de complicitat, que hi
havia en totes les classes de català que es feien. Era
un tàcit «si no voleu brou, doncs tres tasses!» Una
mostra del que jo en dic el «baix continu» del nostre
poble, la seva insubornable catalanitat que llavors
es manifestava en petits cercles com podia, i avui
es manifesta amb les massives manifestacions de
les darreres Diades.
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Lluitar com viure
Joan Triadú i Galí

M

’és sempre una tasca complicada parlar del meu
avi. Algú que va fer tant amb tan poc, mogut pel
seu incondicional amor a la llengua i a la cultura catalanes. He anat assumint amb el pas dels anys que em
costarà molt seguir els seus ferms i valents passos, i
no pel fet de defensar el català, caràcter que no crec
que em manqui mai, sinó pel fet de no doblegar-se ni
enfonsar-se davant d’unes circumstàncies que de ben
segur convidaven a fer-ho, i tirar endavant sempre,
amb la màxima serenor possible.
Probablement, en aquesta ocasió també m’és difícil
parlar del meu avi, perquè molts dels lectors d’aquest
article segurament van tenir la sort de poder-lo conèixer millor que jo, que amb escassos deu anys no podia
ser conscient de la persona que tenia al davant quan
obria la porta del pis de Príncep d’Astúries, perquè,
per a mi, aquell home era només el meu avi. Havent
deixat clar això, només cal afegir que aquest escrit el
centraré en com l’avi, just acabada la guerra, va posar
el seu granet de sorra per salvar el català del genocidi lingüístic, per mantenir viva la flama de la llengua
que tant estimava.
Els primers anys després de la guerra, no crec que
fossin uns anys fàcils per a l’avi: primer de tot, va
haver de començar un altre cop de zero els estudis,
perquè la dictadura li va invalidar el títol de mestre i
es va haver de tornar a treure el batxillerat. D’altra
banda, just en aquell temps comença a patir símptomes de tuberculosi, que intenta compatibilitzar com
pot amb els estudis universitaris. Però és també en
aquest període quan coneix gent com Josep Palau i
Fabre, amb qui assisteix a les primeres reunions clandestines de resistència cultural, com és el cas dels
Amics de la Poesia, on es feia lectura de versos que
els mateixos assistents havien compost, o les reunions també clandestines de l’IEC, al bell mig de la Via
Augusta. Aquestes trobades el fan començar a conèixer les persones amb qui compartia causa i a relacionar-s’hi. Però la malaltia avança, sembla que li retregui
el poc cas que se li ha fet durant els passats tres anys
i va conquerint el seu pulmó esquerre, cada cop amb
més violència, fins que el condueix a les portes de la
mort. Després d’una intervenció que surt sorprenentment bé, ha d’estar dos anys fent repòs i ha de cessar
per complet la seva activitat de resistència cultural.

L’any 1944 va poder reprendre l’activisme cultural, quan encara, convalescent però millor, va crear
el Concurs Parroquial de Poesia de Cantonigròs,
arran d’una proposta que li va fer el seu amic Jordi
Parcerisas, també convalescent al poble. Era arriscat crear un concurs literari com aquest, però ja des
de bon començament van tenir el suport del rector,
Mn. Feliu Vila, del bisbe de Vic, el Dr. Masnou, i fins
i tot de l’abat Escarré de Montserrat, que també va
assistir-hi en repetides ocasions. Amb aquest suport
de l’Església i l’absència d’ajuntament al poble, va
ser possible crear el certamen. Aquest va començar essent un concurs de festa major de poble que
es feia dins d’una precària escola de nenes, on els
participants eren els estiuejants, i el jurat, el mateix
mossèn; per tant, amb una modèstia que l’excloïa de
qualsevol sospita i feia que les autoritats no el veiessin com una amenaça.
A partir de 1951 el certamen va entrar en una etapa
més ambiciosa, en què, a pesar de la profunda
manca d’infraestructures i recursos (per exemple,
hi havia gent que tenia dificultats per a menjar o fer
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nit al poble), el desig del meu avi era poder enllaçar les velles i les noves generacions d’autors catalans per tal de poder perpetuar el llegat de la literatura pròpia. Va ser llavors quan el concurs va agafar
més nom, quan van començar a assistir-hi i a participar-hi personalitats com Marià Manent, Carles Riba o
Joan Oliver, i fins i tot els diaris de la capital es feien
ressò dels premiats.
Tornant a mitjan anys quaranta, després d’haver inaugurat el concurs, recuperat, i ja instal·lat de nou a
Barcelona, no va tardar gaire a voler crear una revista
literària en català. Juntament amb Josep Romeu,
Josep Palau, Miquel Taradell i Pau Verrié, el meu avi
va ser el fundador de la revista Ariel (any 1945), fent
referència a l’esperit que vol ser lliure en l’obra de
Shakespeare La tempesta. En paraules del meu avi,
Ariel va voler demostrar que no hi havia hagut ruptura
entre el passat i el present, va ser l’intent d’enllaçar
els artistes (escriptors i pintors) d’abans i durant la
guerra, amb els del present; i a més, una revista que
transmetia l’optimisme generalitzat d’aquell moment.
El contingut de la revista eren sobretot crítiques literàries i artístiques d’obres contemporànies i passades, i també en algunes ocasions s’havien publicat
versos de joves poetes com Albert Manent. Com és
lògic de pensar, la revista era redactada i editada il·
legalment; per tant, un acte clandestí. Des d’aquell
any fins al 1950, també cal destacar, per exemple, la
redacció del butlletí oficial del Front Nacional, també
redactat per l’avi; òbviament, un altre acte clandestí.
Sempre m’he preguntat com devia ser això de la clandestinitat, quins motius podia tenir el meu avi per a
jugar-se-la així. Per què ho feia, quina era la raó per
la qual no el preocupava haver de passar unes nits a
la Model i nombroses tardes a la comissaria de la Via
Laietana rebent insults i escarnis? Quina era la causa
per la qual la seva actitud davant de la persecució
que rebia era tan serena? De petit mai no ho havia
entès. Però ara començo a poder entendre el sentiment que tenia el meu avi en veure que la llengua que
ell estimava tant era trepitjada dia rere dia; en veure
que els escriptors i poetes que ell admirava eren perseguits, el que sentia quan s’adonava que un llegat
tan antic com el de la literatura i la cultura catalanes
volia ser destruït i corria el risc de ser oblidat. I són
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aquestes les raons per les quals mai no deixava de
lluitar, ni d’actuar amb serenor, deixant enrere la por,
valent-se del poc de què disposava (com el seu pis a
Príncep d’Astúries o una caseta humil a Cantonigròs),
per convertir-ho en un acte de resistència cultural
temut pels opressors (en el cas del pis, el va convertir en una escola formadora de mestres de català a
partir de l’any 57). No dic que el que va fer fos fàcil,
tot al contrari. Molt pocs haurien plantat cara en la
seva situació i, encara menys, s’haurien mantingut
ferms i implacables com ell ho féu.
I, avi, ara entenc per què t’emocionaves quan senties
poesia, per què eres tan feliç dins una classe ensenyant català, així com també ara ja puc entendre per
què tanta gent t’admira.
Gràcies per tot, Avi.

Joan Triadú i Jordi Parcerisas
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Els professors de català dels
anys cinquanta i seixanta
Enric Larreula

E

n la dècada dels anys cinquanta, malgrat les
enormes dificultats que hi havia, es van portar
a terme valuoses iniciatives per a la formació de
nous professors de català. I alguns mestres i professors «d’abans de la guerra» com Joan Triadú,
Artur Balot, Pere Elias i Busqueta, Eduard Artells,
i tants d’altres, es van convertir en focus d’irradiació de coneixements i de compromís per a salvar la
llengua. També altres persones més joves hi van col·
laborar, com Josep Tremoleda, que ja a principi dels
cinquanta, amb un grup d’amics sardanistes i sota el
nom de «Amics dels Castells i Monestirs» van organitzar classes de català al Club Diagonal a càrrec
dels professors Artur Balot i Antoni Jaume. Anys
després el senyor Tremoleda va anar a parar a les
classes de Joan Triadú i, influït per aquell ambient,
es va dedicar a organitzar classes de català per a un
gran nombre d’entitats o parròquies de tot el país.
En poc temps va muntar una cinquantena de cursos
sota l’eslògan «20 lliçons de català per a perdre la
por… a llegir i escriure». Els professors per a atendre
aquests cursos eren reclutats entre els alumnes de
Joan Triadú.
Tanmateix, alguns dels cursos que, ara aquí, ara allà,
s’anaven engegant, s’havien de fer amb la màxima
dissimulació, ja que fins ben entrats els anys seixanta
el Govern Civil els clausurava tan bon punt els descobria. Aquesta situació creava una gran inseguretat
en els estudiants, que temien ser fitxats per la policia
a causa del delicte d’aprendre català. Els professors
intentaven animar-los, i fins i tot els ocultaven tant
com podien les accions repressives i de tancaments
d’altres cursets per part de la policia perquè el temor
i la desmoralització no s’apoderessin de tot l’alumnat
i s’estronqués la transmissió secreta de la normativa.
Va ser a l’entrada de la dècada dels seixanta quan
part de la societat més conscient va aconseguir organitzar-se i crear una infraestructura capaç de remuntar mínimament la situació de marginació total a què
s’havia vist abocada la llengua catalana. Tant va ser
així que Eduard Cardona, dins la campanya que es
va fer contra Luis de Galinsoga, va resumir aquesta

represa cultural amb una frase que es va fer famosa:
«Catalunya té la iniciativa.» Així tenim que a l’octubre de
1959 va sortir la revista Serra d’Or, l’11 de juliol de 1961
va ser fundat Òmnium Cultural, al desembre de l’any
1961 va aparèixer Cavall Fort. Pocs mesos després
es va crear Edicions 62. Alhora que s’iniciava el moviment de la Nova Cançó. També el 1962, els professors Albert Jané, Enric Gual, Maria Eugènia Dalmau i
Josep Ibàñez van publicar Signe, que va modernitzar
els llibres de gramàtica per a aprendre català, alhora
que posava de moda alguns dels poemes d’alguns
dels nostres poetes més insignes: «Oh, que cansat
estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra…»,
de «Assaig de càntic en el temple», d’Espriu. L’any
1965 es van poder reprendre els estudis de Filologia
catalana a la Universitat, i també s’engegava l’Associació de Mestres Rosa Sensat.
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Pel que fa a la formació de professors de català,
el senyor Joan Triadú va parlar-ne amb la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i d’aquestes
converses en va sortir la creació de la Junta Assessora
per als Estudis de Català (JAEC), amb les finalitats
de: 1) crear un cos eficient de professors de català; 2)
organitzar els cursos especialitzats per a la preparació
dels professors; 3) fer la tasca d’assessorament tècnic
per a cursos orals o per correspondència, i 4) exercir
el control acadèmic en contacte continuat amb el professorat que en depengués. Els primers exàmens de la
JAEC van tenir lloc l’any 1962, en què 39 alumnes van
obtenir el grau elemental, i 27 alumnes el grau mitjà.
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escoles era descoratjadora, ja que, tret d’algun cas
esporàdic o del petit nucli d’escoles privades vinculades a la figura d’Alexandre Galí, i que l’any 1965
van constituir l’Associació de Mestres Rosa Sensat, la
gran majoria de les escoles presentaven una descatalanització absoluta. I aquesta circumstància s’anava
agreujant dia a dia, ja que s’allargava perillosament el
trencament generacional de joves que s’incorporaven
a la vida civil amb total desconeixement de la llengua
escrita, i perquè alhora grans contingents d’immigració anaven omplint carrers, barris i ciutats de persones de parla castellana, que, ni que fos involuntàriament, condicionaven i coaccionaven encara més els
catalans a no usar la seva llengua.

Entre els professors formats els primers anys, n’hi
havia que tenien un gran interès pels estudis filolò- Pel que fa al meu cas particular i justament relacionat
gics o gramaticals, però la majoria ho va fer per la amb aquest tema, puc dir que a mi em va «reclutar»
situació d’emergència cultural i nacional que vivíem. per a fer de professor la senyora Carme Garsaball a la
I en aquesta aventura,
primera i irrepetible Universitat
llevat de les més vinculaCatalana d’Estiu de Prada de
L’any
1965
van
constituir
des al règim, van particiConflent, l’agost de 1969.
par-hi persones de les més
Enmig de l’eufòria generalitl’Associació de Mestres
variades ideologies, fins i
zada que hi sentíem els assisRosa Sensat
tot algunes que podríem
tents, la senyora Garsaball em
dir que «havien guanyat la
va proposar de fer classes de
guerra» van incorporar-se aviat a la tasca col·lectiva català, pagades per Òmnium Cultural, en una escola
de salvar la llengua. Pel fet de ser la llengua (com a d’un barri de Barcelona que jo ni sabia que existia:
principal senyal diferenciador i identificador del grup el Bon Pastor. Tot i les meves prevencions inicials,
nacional) atacada amb virulència pel règim, va ser perquè no era mestre ni professor de res, em va
alhora idealitzada per bona part dels catalans, entrant acabar convencent.
en un procés de retroalimentació identificadora en
el qual es canalitzaven les esperances de milers de El primer contacte que vaig tenir amb aquell barri em
vençuts… dels dos bàndols. Salvar la llengua era va produir un xoc extraordinari: on havia anat a parar?
salvar el país, ja que, mentre aquí es parlés català, Era com si hagués sortit de Catalunya, perquè allà
Catalunya no hauria desaparegut i, per tant, un nou no parlava català ningú. És cert que pels carrers de
redreçament era possible. D’això en tenia conscièn- Barcelona cada cop senties més persones que parlacia tothom: els qui atacaven i els qui es defensaven. ven castellà, però els qui parlaven castellà eren uns
Per això, uns i altres es veien obligats a no cedir en altres, uns desconeguts, una minoria; en canvi, en
les seves posicions.
aquell barri parlava castellà tothom. Allà vaig descobrir una Barcelona desconeguda per a mi, plena de
Durant els anys seixanta un bon nombre de professors grues de construcció, que creixia i canviava amb gran
de català es van poder col·locar com a correctors en rapidesa. Aquell va ser el meu primer contacte perles diverses editorials que anaven apareixent i editant sonal, total i directe amb el fenomen de la immigració
en català, i alguns altres van aconseguir fer classes espanyola acabada d’arribar en un país que ni sabien
en les diferents entitats culturals, orfeons, centres sar- que existia. Per tant, les meves idees sobre llengua,
danistes, excursionistes, parròquies o cases particu- país, resistència cultural i recuperació històrico-polars on es podien organitzar. I a partir de la represa lítica, allà no tenien cap sentit ni cap complicitat. En
l’any 1965 dels estudis universitaris de Filologia cata- tot cas, si volia que els hi arribessin a tenir s’hi havia
lana, als professors inicials s’hi van anar afegint estu- d’entrar d’una altra manera.
diants joves que combinaven el fet d’estudiar amb fer
classes de català.
Allà vaig comprendre que, o fèiem tot el que poguéssim per donar-nos a conèixer als qui venien de fora,
Però si l’extensió dels cursos entre els adults anava ens interessàvem pels seus problemes, ens hi baraconseguint una difusió relativament notable, si tenim rejàvem, ens els estimàvem i ens hi fèiem amics; i,
en compte les dificultats de l’època, la situació a les de retruc, aconseguíem que ells s’interessessin per
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nosaltres, pel nostre país, per la manera que tenim
d’anomenar les coses, per la nostra lluita, o no ens
en sortiríem. Dit d’una altra manera: o els integràvem
o ens desintegraven, perquè eren més, molts més…
Era una escola parroquial de nenes, algunes de les
mestres eren monges, i d’altres, no. Havia d’ensenyar català a totes les alumnes, de les petites a les
grans. Vaig comprendre que allà no podia utilitzar cap
dels recursos per a ensenyar català que jo poc o molt
coneixia. Allò no anava de gramàtica, anava de… d’engrescar-les a conèixer i estimar el país on havien anat
a parar i la manera com aquí s’anomenen les coses.
M’ho havia d’inventar tot.
El cas és que les nenes esperaven l’hora de català
amb il·lusió, perquè eren classes diferents de les que
rebien habitualment de llibre, llibreta i memòria. Per
a elles, i de vegades també per a mi, cada classe era
una sorpresa. Depenia de cada curs, és clar, però
els omplia la pissarra de dibuixos de coses diverses,
cada dia d’un tema diferent, i els explicava històries
de països llunyans, d’aventures i, naturalment, d’històries de casa nostra. Els feia escoltar cançons de
Lluís Llach, Maria del Mar Bonet… Fins i tot un cop hi
vaig fer venir en Xesco Boix. Van representar funcions de teatre que jo mateix els escrivia i en les quals

involucrava les mares que havien de cosir-los les disfresses. Els deia que vivien en un país tan bonic i
divers que tenia des de congestes de neu perpètua
a les altes muntanyes del nord fins a grans palmerars a les terres del sud. Un dia els vaig comentar la
bellesa dels camps de tarongers del País Valencià,
i en acabar, la mestra —que tot i que parlava castellà em va dir que era valenciana—, emocionada, em
va preguntar: «¡Qué bonito lo que usted cuenta! ¿En
qué Escuela Normal ha estudiado, porque a mí no me
enseñaron nada de esto», naturalment.
Penso que aquell «primer curs de català» fet a l’Escola Parroquial del Bon Pastor l’any 1969 va ser tot
un èxit, tant per a les alumnes com per a l’escola, i
per als mateixos pares. Per això, davant l’ambient
favorable que s’havia creat al barri, l’any següent l’escola pública dels nens també va sol·licitar classes de
català. Davant d’aquell resultat, jo pensava: «Si, ni
que fos com ara, una estona a la setmana, poguéssim
ensenyar català a tota aquesta canalla que ens arriba
de fora, explicar-los qui som i com és el país on viuen,
com canviaria tot…!» Per això, quan després de tants
anys i tants esforços, i d’haver aconseguit finalment la
tan somiada escola catalana, veig l’ús que d’aquesta
llengua fa la gran majoria d’infants i joves del país,
m’envaeix una profunda sensació de tristesa.

Algunes de les anècdotes que vaig viure al
Bon Pastor o que es deriven d’aquells cursos

Q

uan, l’any 1969, vaig començar a fer classes de català a l’Escola Parroquial del Bon Pastor, de Barcelona, la presència de
la llengua catalana en aquella zona era tan desconeguda, i tan
insòlit i destacat que algú hi parlés català, que, quan ens trobàvem pel carrer, algunes de les meves petites alumnes em saludaven dient-me: «¡Hola, catalán!», «¡Adiós, catalán!», i això va fer
creure a algunes de les mares que les acompanyaven que me’n
deia. I així m’anomenaven: «Buenos días, don Catalán, ¿que
dice mi niña que harán una función de teatro en la escuela?»…

T

anmateix, per a mi l’anècdota més transcendental de tot plegat és que aquell noiet, fill de família obrera,
que vaig ser, que a catorze anys va entrar a treballar en una fàbrica; que a divuit anys se’n va poder
escapar tot dibuixant historietes d’aventures; que per un problema que va tenir a la vista fent la «mili» va
haver de deixar el dibuix i dedicar-se durant anys a vendre llibres catalans per les cases, a causa d’aquell
primer curs de català fet a l’Escola Parroquial del Bon Pastor, va reorientar definitivament la seva vida. I ja no
he deixat mai més aquesta feina de professor de català, ni d’intentar formar nous ensenyants, ni d’escriure
contes i novel·les perquè els nens i joves d’aquest país trobin atractiu llegir i, si tenim sort, molta sort, pensar
i parlar en català. I, què voleu que us digui?: aquesta feina m’ha fet feliç. Carme Garsaball, gràcies, maca!
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L’ensenyament de la llengua catalana per
correspondència a Reus durant el franquisme
Agnès Toda i Bonet

E

ls inicis parteixen de la superació d’un curset de casa seva i després (finals de 1964) ja des del Centre
català elemental, per correspondència, per part, d’Estudis Francesc Eiximenis.
com a mínim, des de Reus, de Ramon Amigó i Anglès
i Robert Miralles Gutiérrez, que va finalitzar amb un 1a etapa
examen el 8 d’octubre de 1961 al Cercle Sardanista
de Barcelona, examen que van aprovar, tal com se’ls Tornant a Reus, el tàndem Robert Miralles i Ramon
va comunicar el 16 de desembre del mateix any mit- Amigó van elaborar la carta per enviar als potencijançant un certificat de la Junta Assessora per als als alumnes de català. I, de la mateixa manera que
Estudis de Català (JAEC). Aquest curset es duia a des de Barcelona alguns signaven les cartes amb
terme, des d’Òmnium, creat feia poc, amb la volun- la seva adreça particular (Josep Tremoleda o Iris
tat d’expandir el coneixement de català arreu del ter- Gispert, com hem vist), també ho va fer així Robert
ritori, de manera que els qui el superaven s’havien Miralles. Les primeres cartes es van adreçar, sobrede comprometre a passar a ser ells professors per tot, als rectors dels voltants: Castellvell, Morell,
correspondència. Ramon Amigó i Robert Miralles no Tivissa, Mont-roig, Vandellòs, Alcover i Montbrió, i a
es coneixien encara; més endavant, però, van esta- mossèn Mundi de Riudoms, tot i que també a vuit parblir un gran contacte per tal
ticulars més, a qui encomade preparar les classes de
nen la tasca de buscar perEl gran responsable
català que havien d’endesones que vulguin aprendre
d’aquests cursets de català
gar fruit d’aquest comprocatalà a partir d’un curset
mís contret i, sens dubte, de
que costava 100 pessetes
per correspondència
la seva voluntat d’aconse(que es destinaven al llibre
en l’àmbit nacional era
guir una realitat millor per a
i a les despeses de l’insJosep Tremoleda i Roca
la llengua catalana.
tructor). La captació, però,
s’anava fent arreu, també
El gran responsable d’a-quests cursets de català per amb el boca-orella. A més, a ells dos, com a procorrespondència en l’àmbit nacional (o sigui des de fessors se n’hi van sumar altres de la zona que
Barcelona) era Josep Tremoleda i Roca; si més no també van superar l’examen el dia 8 d’octubre de
és amb qui va estar en contacte Robert Miralles i 1961: Maria Carme Barceló Llebaria (de Bellmunt),
qui signava les cartes que rebia sobre aquest tema. Eulàlia Pallach Estela (molt amiga de l’anterior, de
Més endavant (a partir del març de 1962) les missi- Tarragona), Maria Pallach Estela (germana de l’anteves vinculades amb les classes per correspondència rior, de Tarragona, també, per tant) i Maria Vallverdú i
(les destinades als estudiants) anirien signades per Ferrando (de Reus; aquesta era de l’antiga fornada,
l’Obra del Diccionari Català-Valencià-Balear; després o sigui que el seu certificat de català era d’abans
(a partir del novembre de 1962) per Òmnium Cultural del 1936, de l’època Fabra), que també van inteni, en nom de la JAEC, per Joan Triadú (dins Òmnium tar captar alumnes. Entre tots van fer reunions i es
Cultural, quan es funda a Barcelona en 1961, es crea van repartir els alumnes que van anar aconseguint
l’entitat Comissió Delegada d’Ensenyament d’Òm- reclutar.
nium Cultural i per a ratificar els títols d’aquesta
comissió es crea la JAEC); i, durant la temporada La circular (amb informació sobre el professor, el
en què va ser clausurat, ja que el 2 de desembre de sistema, el preu...) que es va trametre a tots els
1963 el Govern Civil de Barcelona en va clausurar alumnes de Catalunya interessats en les classes
la seu, la Comissió Delegada d’Ensenyament es va per correspondència va ser redactada des de Reus,
aixoplugar sota el nom de Centre d’Estudis Francesc en concret per Robert Miralles; tot i que a Barcelona
Eiximenis, que signava Iris Gispert (secretària de hi van afegir la capçalera i l’adreça al capdavall del
Joan Triadú) —que també havia signat cartes com Secretariat de l’Obra del Diccionari. D’aquesta cira Òmnium Cultural—, primer (finals de 1963) des de cular, en van resultar les primeres inscripcions, que
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Barcelona va aconseguir anar-se organitzant més,
sobretot a partir de la segona meitat de 1962, i va
agafar el control dels cursos, de manera que la feina
realitzada a Reus es va alleugerir cada vegada més,
com ara en relació amb el repartiment de llibres Signe.
Normes pràctiques de gramàtica catalana —elaborats
per Albert Jané (amb la col·laboració de Josep Ibàñez,
Enric Gual i M. Eugènia Dalmau), que s’havia creat
especialment per a aquests cursos; anteriorment els
llibres de referència eren els Exercicis de gramàtica
catalana, de Jeroni Marvà, i Les principals faltes de
gramàtica, de Pompeu Fabra, o la Gramàtica catalana, de Josep Miracle— o en relació amb el repartiment d’alumnes, que ara es farà des de Barcelona;
fet que també implicarà que ara els alumnes siguin
d’arreu del domini lingüístic i no es limitin a Reus i a
les zones més properes. En relació amb els llibres,
el miler que es van editar per al primer curs es van
exhaurir el desembre de 1962. D’aquest miler a Reus
se’n van vendre 300, cosa que Robert Miralles atribueix al fet d’haver iniciat allí els cursets.

després anirien augmentant de mica en mica. Entre
els sis professors, tenien un total de 94 alumnes. I, des
de Barcelona (a través de Josep Tremoleda), aniran
rebent informació sobre com s’han de fer aquestes
classes. Entre Ramon Amigó i Robert Miralles, però,
van començar a preparar l’estructura per a les de
Reus i rodalia. I van iniciar els cursets l’1 de març de
1962, sense esperar el vistiplau de Barcelona, perquè
ja tenien els alumnes i ja tenien els exercicis que els
anaven arribant de la Ciutat Comtal (tot i que no el
solucionari) i, també sembla ser, moltes ànsies per
dur a terme aquesta tasca. Josep Tremoleda segurament ja temia alguna cosa així quan el 2 de febrer
de 1962 alerta Robert Miralles, per mitj d’una carta,
que la feina s’havia de fer coordinadament. El curset
en l’àmbit nacional va començar l’abril de 1962, quan
van enviar el fullet informatiu i d’inscripció del curs.
De manera que la crida de Reus va ser la primera.
Als professors de Reus i rodalia, poc més endavant
s’hi van afegir mestres de l’antiga fornada (com Maria
Vallverdú i Ferrando): Teresa Miquel i Pàmies, Mercè
Totosaus i Teresa Vallverdú (totes tres de Reus). Amb
elles, el juny de 1962 es va fer un nou repartiment
d’alumnes. Ara seran un total de 9 professors i 127
alumnes. Tremoleda es va alegrar d’aquesta incorporació perquè sembla que eren les primeres persones d’aquella generació que s’incorporaven al
projecte; per tant, en aquest sentit Reus també és
capdavanter.

Al final del curs 1962-1963 a Reus —on el curs, malgrat
la clausura d’Òmnium (el 2 de desembre de 1963) va
seguir amb normalitat— es va voler celebrar la gesta
amb alumnes i professors (dels cursos per correspondència i dels cursos orals que es feien per la contrada).
Com que a Salou hi havia Mn. Ramon Muntanyola,
es va pensar en ell, que va posar a disposició l’església. A l’acte també s’hi van sumar gent d’Òmnium,
de Barcelona: Lluís Carulla, Joan B. Cendrós, Joan
Triadú i Josep Tremoleda (i potser algú més), que van
portar l’edició catalana de l’última encíclica de Joan
XXIII: Pau a la terra.
A final de 1962 hi va tornar a haver un altre examen de
català a Barcelona. En aquest cas els qui posseïen el
grau elemental (com Ramon Amigó i Robert Miralles)
podien aspirar al grau mitjà.
L’examen de la primeria de desembre de 1963, amb
Òmnium Cultural clausurat per ordre governativa, va
deixar els examinands tancats dins l’aula i no van
poder repetir l’examen fins al 21 de juny de 1964,
al local del Centre d’Influència Catòlica Femenina
(CICF). S’hi van trobar entremig dues col·laboradores
del grupet de Reus: Elena Forniés, de Reus, i Josefina
Cardó, de Valls. El 25 d’octubre d’aquell mateix any,
en el mateix local, hi va tornar a haver exàmens.
2a etapa
Cap al mes de maig de 1964, Joan Triadú va contactar amb el grupuscle de Reus en nom de la Comissió
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Delegada d’Ensenyament d’Òmnium Cultural a va durar 14 anys i mig (d’abril de 1961 a juny de 1975;
Barcelona, clausurat feia relativament poc, perquè després les classes ja es van fer sota el nom d’Òmredactessin una nova gramàtica. Robert Miralles, nium), durant els quals es van rebre inscripcions de 99
d’aquesta segona etapa, se’n va haver de desentendre localitats diferents i un total de 729 inscrits al curs eleaviat per problemes personals (i es va haver de limitar mental provinents d’arreu, des de les zones més propea ser un mestre més de la Secció d’Estudis del Fòrum res a Reus com de llocs de fora dels Països Catalans.
Joventut i, després, d’Òmnium Cultural), però Ramon La intenció era que els alumnes que arribessin al final
Amigó i Teresa Miquel se’n
del curs elemental es prevan fer càrrec i en 1966 ja
sentessin a l’examen i, si el
El
preu
del
curs
es podia utilitzar, tot i que
superaven, passessin a fer
era de 300 pessetes,
encara no estava acabada;
classes o a col·laborar amb
de manera que el nou matela Secció d’Estudis que, al
fraccionades en tres parts
rial va començar a funcioseu torn, podia ser una bona
nar a inicis de 1966. Els van
tasca per a preparar-se amb
supervisar la feina Jaume Vallcorba i Rocosa i Manuel vista a obtenir el grau mitjà. Destaca que entre els insMiquel i Planas, de Barcelona, que també van revisar crits hi havia 118 mestres (84 dones i 34 homes), fet
els clixés de la multicopiadora. La primera edició la va que es pot entendre com la voluntat de voler-se prepagar el Centre d’Estudis Francesc Eiximenis; per a parar per a una realitat que estaven esperant: la fi de
les altres edicions es van utilitzar els diners de les ins- la dictadura i de la prohibició de la llengua catalana.
cripcions al curs.
En total hi va haver 28 persones que van fer possibles
els cursos entre 1961 i 1975; alguns dels quals ho van
Per tal d’organitzar els cursos convenientment, resol- haver de deixar per la quantitat de classes que havien
dre dubtes i intercanviar experiències, els instructors d’impartir a la seva població, la qual cosa indica que
s’anaven reunint. La primera trobada va ser al Casal la demanda de classes de llengua catalana anava en
de l’Espluga de Francolí el dia que s’inaugurava, el 29 augment. Fins a 1975 es van atendre un total de quasi
d’agost de 1965. Els van posar una saleta a disposició 400 persones.
i hi van assistir, com a mínim, Elena Forniés, Mercè
Totosaus, Josep Sànchez, Robert Miralles, Josefina El preu del curs era de 300 pessetes, fraccionades
Cardó, Ramon Amigó i Teresa Miquel. Els anys 1966 i en tres parts, tenint en compte que l’estudiant quan
1967 les reunions es van fer a casa de Teresa Miquel enviava una tramesa hi havia d’incloure el sobre i el
i Ramon Amigó. En 1968 la trobada va ser a la recto- segell perquè el professor li pogués tornar la resposta,
ria del Vendrell. Una altra, entre 1969 i 1970, va ser a per evitar causar-li despeses. El preu es va deixar de
Reus. I la darrera, en 1971.
fraccionar en tenir tot el material editat i enviar-lo de
cop, però es va mantenir fins a 1974, que es va augSembla que des de Barcelona tenien por que es clausu- mentar en 100 pessetes més. Els diners recaptats
rés l’entitat sota la qual s’aixoplugava Òmnium Cultural anaven destinats a cobrir el sou d’una secretària (entre
—el Centre d’Estudis Francesc Eiximenis, com ja s’ha març de 1966 i febrer de 1967) i altres despeses bàsicomentat— i volien que algú funcionés autònomament, ques per al funcionament de la Secció d’Estudis: el
en relació amb les classes per correspondència, per lloguer d’una màquina d’escriure, el correu, material
si de cas (aquest també devia ser el motiu de l’elabo- d’oficina i la creació d’un fons per a poder editar nou
ració de la nova gramàtica adreçada als cursos). Fou material didàctic.
per aquest motiu que Teresa Miquel, Ramon Amigó i
Robert Miralles van fundar el que fou conegut com a Al grup inicial (abril-desembre 1966), que va haver de
Centre d’Estudis Fòrum Joventut de l’església prioral donar resposta a 34 inscripcions, hi havia 10 profesde Sant Pere, desconnectat de Barcelona, tot i que sors: Teresa Miquel, Ramon Amigó, Mercè Totosaus,
era una delegació del Seminari d’Ensenyament de Elena Forniés, Robert Miralles i Joan Prats, de Reus;
Català de la DEC. Com que hi havia un problema a Gabriel Bas, de Barcelona, però aleshores amb domil’hora de confeccionar el curs —l’adreça on els inte- cili a Tarragona, per motius laborals; Josefina Cardó,
ressats podien adreçar-se, tenint en compte que algú de Valls; Pau Llabrés, mallorquí, aleshores establert a
els podia denunciar i fer clausurar l’entitat—, la solució l’Arboç del Penedès, i Josep Sànchez, d’Alforja.
a la qual van recórrer fou aixoplugar-se a l’empara de
l’església. Mn. Andreu Tomàs Àvila va accedir que els En 1967 s’hi van incorporar Joaquim Pell i Maria del
cursos s’integressin dins el Fòrum Joventut que havia Carme Cardó, del Vendrell. En 1968, Teresa Vallverdú
creat a la prioral com a «Secció d’Estudis» i el prior, —que ja havia col·laborat en els primers cursos per
Mn. Antoni Perera, hi va donar el vistiplau. El projecte correspondència, els que s’organitzaven des de
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Barcelona— i Josep M. Cabré (rector de Vinyols), de
Reus; i Josep Veciana, de Perafort. En 1970 també s’hi
va integrar Mn. Alfons Boqué (rector de Torredembarra)
i Mn. Albert Palacín (que feia de mestre al col·legi
de la Mercè, de Montblanc), de Reus. En 1971, amb
Joan Rius, de Bellvei del Penedès. En 1972, amb
Misericòrdia Matas, de Reus. En 1974 hi van ingressar
8 persones: Josep- Lluís Carod Rovira, de Cambrils;
Joan Llorens Rofes, de Colldejou; M. Josepa Puigibet,
del Vendrell; Mireia Masvidal i Núria Ventura, de Valls;
M. Dolors Mestres, de Montbrió del Camp; M. Dolors
Vallverdú, de Reus, i Josep M. Virgili, de Riudoms. En
1975, s’hi va afegir Dolors Capdevila, de Reus.
3a etapa
Tot i que aquesta etapa queda en gran part exclosa
del període temporal descrit en el títol, per a tenir una
visió completa dels cursos per correspondència crec
que val la pena, si més, no apuntar-la.

A partir del primer trimestre de 1975 el funcionament
va canviar, perquè es va crear Òmnium Cultural,
entitat presidida per Ferran Holthoefer (des de 1971
que existia a Reus, però estava relegat a un despatxet del Centre de Lectura, des d’on poc es podia fer),
que es va instal·lar al número 5 del carrer del Vilar i es
podia fer càrrec de la despesa d’una persona a hores
a la secretaria i del lloguer d’una màquina d’escriure,
fet que va permetre de prendre’s les classes d’una
manera més seriosa i eficaç. Sembla, segons indica
Robert Miralles, que aquesta secretària era la dona
de Ramon Amigó i que, per conflictes interns d’Òmnium, en 1977 va tornar al Centre d’Estudis Fòrum
Joventut. La iniciativa de les classes per correspondència, des de Reus, es va mantenir fins al novembre de 1980, en què hi va haver una única inscripció.
La situació ja havia canviat, en relació amb la llengua
(a Reus Òmnium Cultural mateix ja feia classes regulars de català).

HOMENATGE ALS MESTRES PIONERS DE L’ENSENYAMENT
FOTO ORDENADA DELS MESTRES DE 1961 A 1980. 15-06-2013
D’esquerra a dreta (asseguts): Robert Miralles Gutiérrez (Reus), Maria Dolors Vallverdú Torrents (Reus), Josep Sánchez Moragues
(Alforja), M. Dolors Mestres Gispert (Montbrió del Camp), Ferran Jové Hortoneda (les Borges del Camp),
Primera filera drets, d’esquerra a dreta: Ventura Gili Serret (Riudoms), Josep Maria Virgili Ortiga (Montbrió del Camp), Misericòrdia
Matas Ventura (Reus), Alfons Barceló Casas (Alforja), Carme Tost Asens (Alforja), Teresa Jové Vernet (Reus), Antoni Carbonell Constantí
(Reus), Joan Bové Veciana (Reus), Ció Munté Castillo (Reus), Miquel Buqueras Sabater (Montbrió del Camp).
Segona filera drets, d’esquerra a dreta: Glòria Amigó Pla (en representació de Ramon Amigó Anglès, Reus), Montserrat Foraster
Adserà (Reus), M. del Mar Barriach Sugrañes (Castellvell del Camp), Carme Just Masdéu (Reus), Lluís Boqué Dalmau (en representació de mossèn Alfons Boqué Dalmau, Reus), Pere Cabré Cabré (en representació de mossèn Josep M. Cabré Roigé, Vinyols).
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Mestres que ensenyen a
ensenyar: Carme Garsaball
Teresa Clota i Pallàs

E

ra el 9 de març de 1963 quan vaig arribar a «els que tinguis, i dibuixa tu a la pissarra els objecBarcelona. El primer que vaig fer va ser anar els tes, perquè així van directe de la imatge a la paraula
vespres a aprendre a escriure el català. Vaig anar a sense passar per la traducció» (cal dir que els infants
les classes que es feien al CICF, a la Via Augusta, de l’escola per a la qual em preparava eren quasi
organitzades per Òmnium Cultural. El primer nivell tots castellanoparlants). I continuava donant-me explil’impartia el professor Joan Triadú. Quan el curs es cacions entusiasmada; segur que pensava: ja tenim
va acabar, vaig demanar si a l’estiu també es feien una professora de català més. I continuava: «Una
classes, i sí que en feien, però era un curset del nivell altra manera de fixar la llengua és cantant: amb les
cançons podràs trebasuperior, amb el professor
llar-ho tot, el vocabulari, els
Eduard Artells. En saltar del
La fe de la Carme
temps verbals... coses que
primer nivell al superior vaig
passar un estiu amb preca- en la necessitat que s’ensenyés els serien difícils d’aprendre els queden fixades, trerietat gramatical, però en
el català a les escoles
ballen sense adonar-se’n i
començar el curs 1963-1964
infonia
coratge
encara queden contents. I
vaig demanar de tornar anar
a tu sempre t’han de veure
a la classe de curs superior
d’Artells. Em vaig saltar, doncs, el curs mitjà. En contenta i animada, que això els estimula i se senten
acabat el curs vaig plegar d’anar a classes; per a la apreciats.» Em va ensenyar cançons que no coneixia,
feina (treballava amb Ermengol Passola en l’edició i vàrem fer juntes una relació de cançons populars,
de discos en català) em veia amb cor de tirar enda- i jocs, i contes... I em va receptar llibres: «Compra’t
vant, emparada consultant gramàtiques i diccionaris. aquests, que et serviran.» Va ser una sessió de pedagogia intensa i fecunda.
Un dia, a finals d’estiu de 1973, vaig anar a dur papers
de propaganda clandestina a la Carme Garsaball. Érem La fe de la Carme en la necessitat que s’ensenyés el
militants del Front Nacional de Catalunya, que lluità- català a les escoles infonia coratge.
vem per la independència de Catalunya, i em va dir:
«Necessitem mestres de català. T’has de fer mestra de Vaig començar el curs a l’escola una mica esporuguida
català.» Li vaig dir que no en tenia pas el títol. «Quins de pensar: ai, si et demanen el títol! Em vaig presencursos has fet?», em va preguntar. Li vaig explicar tar a l’examen del 24 de febrer de 1974, i el resultat
que el 1962 havia fet un curs per correspondència des va ser que vaig poder obtenir un certificat de la Junta
del poble, el curs elemental amb en Triadú i el curs Assessora per als Estudis de Català, en un full de
superior amb l’Artells. «Doncs, aprovaràs!», em va dir. paper de qualitat humil (que la mare es va cuidar amb
«Presenta’t a la convocatòria d’exàmens que es farà goig de dur a enquadernar) en què el tribunal examinapel febrer. Mentrestant, vine a la DEC (Delegació d’En- dor fa constar que he «superat les proves efectuades
senyament del Català): jo et prepararé unes classes per a aspirants a l’ensenyament de català en el grau
i entres a l’escola a ensenyar el català i pel febrer a elemental». I que la Junta Assessora, per acord del dia
la convocatòria d’exàmens t’hi presentes i et treus el 25 de març de 1974, em lliura el present certificat «als
títol.» Com que em va veure contenta però atordida, efectes de l’exercici docent en el dit grau des d’aquesta
em va dir: «Vine diumenge i et tindré preparat mate- data». I el signen: Josep Maria de Casacuberta, president, i Joan Triadú, secretari. Datat a Barcelona el 29
rial per a fer classes.»
de març de 1974.
Va ser una tarda de diumenge de collita abundant. No
es pot pas aprendre més en tan poca estona. «Mira», Aquest certificat era l’eina que em permetia de poder
em deia, «procura’t dibuixos», i me’n va donar alguns, entrar a l’escola a ensenyar català, lluitar per la llengua
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des d’un lloc tan necessari i eficaç, per fer un servei al
país, per transmetre als alumnes l’aprenentatge de la
llengua i fer-los agafar voluntat per la nostra llengua i
cultura. Aquest entranyable certificat va ser a la base
de tot el que va venir després de la mort del dictador:
poder estudiar Magisteri de nit, trenta anys de dedicació a l’ensenyament del català, per a infants i adults, i
al Servei d’Ensenyament del Català del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat (SEDEC), assessorament didàctic per a mestres, elaboració de material didàctic per a les escoles... I el fet que el cap del
Servei fos el pedagog Joaquim Arenas, que ja era a la
junta de l’antiga DEC, mostrava que, després d’haver
canviat tot tant, es donava una perfecta continuïtat als
esforços fets en els anys més difícils.
La meva vocació d’ensenyar el català ha estat consolidada per uns professors que m’han ensenyat a ensenyar: Joan Triadú i Eduard Artells. Cinquanta-quatre
anys després, encara recordo regles gramaticals

apreses gràcies a la sàvia ironia de Triadú i a les facècies gramaticals d’Artells. Vàrem aprendre pensant i
amb humor i rient.
I recordo, com si fos ara, la secretària de la Delegació
d’Ensenyament del Català (DEC), la professora
Carme Garsaball, al despatx del passeig de Gràcia.
Quan fèiem cua per entrar al seu despatx, vèiem com
cada un dels mestres de català en sortia somrient,
reconfortat, perquè la Carme sempre cercava solucions als problemes, infonia coratge amb els seus
consells i encomanava alegria amb el seu somriure.
Voluntat, tenacitat i fe en el país i la seva gent, i la
incitació a participar en la vida cultural del país, són
virtuts que professava la Carme Garsaball, de tan
grat record.
Honor als mestres que ens varen ensenyar a ensenyar!

Llengua Nacional 98 | 1r trimestre 2017

E N S E N YA M E N T

21

A Valls anà així, com
gairebé a tot arreu
Núria Ventura

N

o és gaire fàcil resumir en poques línies l’activitat
continuada a favor de l’ensenyament de la nostra
llengua durant uns anys, els darrers del franquisme, en
què calgué defensar aquesta actitud, entre altres, en
clau de lluita per a no renunciar a la nostra identitat.
La crònica que escric des de la capital de l’Alt Camp
no deurà ser especialment singular en aquest sentit,
però té uns referents propis que fan de bon explicar
des del record llunyà —o no tan llunyà— de tot plegat.
M’hauré de centrar en unes quantes iniciatives ciutadanes per a emmarcar el punt d’origen de les primeres classes de català impartides a Valls d’una manera
visible, volguda, tolerada i sobretot útil. Parlem, és
clar, de les dècades dels anys seixanta i setanta. Cal
tenir present que tan sols els qui havien estat escolaritzats durant la República havien après a llegir i
a escriure correctament en català. Per tant, hi havia
un buit considerable per omplir.

catalana. L’activista i llibreter Joan Ballester Canals,
de la llibreria Públia de Barcelona, tenia amics
vallencs, com ara Francesc Guasch, als quals proporcionava llibres en català perquè els divulguessin
i els venguessin. La llibreria Alt Camp reivindicava,
amb el nom, l’oblidada realitat comarcal i obviava
l’obligada retolació en castellà. Fou, d’altra banda, un
lloc de trobada per a l’organització d’activitats antifranquistes i de rebuda i canalització de fulls d’informació clandestina.

Els activistes dels anys seixanta a favor de la normalització de la nostra llengua en tots els àmbits de la
societat tenien molt clar que calia incidir d’una manera
explícita en el món de l’ensenyament. Tenien clar que
calia poder disposar d’una escola pública que pensés
i parlés en català. Era el moment en què Marta Mata
creava la institució Rosa Sensat per a impulsar una
escola activa i catalana. A Valls, un grup de ciutadans
es veuen amb cor de tirar endavant el projecte d’una
D’aquestes iniciatives a què vull fer referència n’hi escola que definiran com a escola activa, democràha una de força significativa, la del dia de Sant Jordi tica, catalana, coeducativa i laica: l’Escola Enxaneta.
de l’any 1960. Davant la
L’any 1968 el projecte s’escapella del Roser, al carrer
trena amb seixanta-quaLa llibreria Alt Camp
de la Cort, s’hi instal·là una
tre alumnes. L’any 1970
reivindicava l’oblidada realitat es constitueix en cooperaparadeta on es venien llibres
escrits exclusivament en
comarcal i obviava l’obligada tiva. I l’any 1989 passa a la
català. L’únic incident fou
xarxa d’escoles públiques.
retolació
en
castellà
el de la retirada —per part
La seva trajectòria com a
de la policia local— de la
escola catalana és indiscubandera catalana que guarnia la taula. Aquesta ini- tible i ha deixat una empremta important com a tal.
ciativa, aquesta acció, la de la paradeta de llibres en
català, implicava també repartir, durant tot el dia, un Expliquen els historiadors vallencs que les primeres
full volant que reivindicava els drets de la llengua i classes de català que s’impartiren a Valls durant la
la cultura catalanes.
postguerra anaren a càrrec del claretià pare Manuel
Vila. Era el curs 1959-1960. De fet, però, el gruix de
Al cap de quatre anys (1964), d’acord amb la cam- classes de català que s’impartiren durant els anys seipanya que es féu per tot Catalunya, promoguda per xanta, abans que Òmnium Cultural n’agafés el pòndol,
Josep Espar i Ticó, amb la intenció de crear una xarxa responen a la tenacitat de la professora de geograde llibreries on es comercialitzessin llibres i discos en fia i història de l’únic institut de batxillerat que, per
català, a Valls s’obrí la llibreria Alt Camp. El respon- aquells anys, hi havia a Valls, la professora Josefina
sable era fill d’una família d’impressors i llibreters, la Cardó. Havia seguit un curs per correspondència que
família Moncunill, que ja regentava una llibreria on li havien proposat des d’Òmnium de Barcelona, l’any
es podien trobar, pocs o molts, llibres de literatura 1962. El compromís era que, acabat, ella organitzés
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tot el pressupost a l’ensenyament de la llengua. Per
exemple, 85.000 pessetes d’un total de 120.000, en
un dels darrers cursos en què l’ajuntament encara no
intervenia en la despesa de pagament dels professors.

i impartís un curs de català a Valls. Ho féu a l’Acció
Catòlica. Més endavant, els alumnes de setè del batxillerat tècnic de l’institut li demanaren que els fes
classe de català a ells, en hores no lectives, pel caràcter de voluntàries que forçosament havien de tenir
aquestes classes. A finals dels anys seixanta, més
aviat a primeries dels setanta, la llei educativa contemplava que els dimecres a la tarda es destinessin a fer activitats complementàries. Això possibilità
que un dia a la setmana tots els cursos de batxillerat poguessin fer una hora de català. D’altra banda,
l’any 1968, la Diputació de Tarragona, a iniciativa de
la seva Delegació de Cultura, organitzà classes de
català en diversos pobles. A Valls, també. Eren unes
classes nocturnes, un parell de dies a la setmana,
que s’impartien a l’edifici de l’institut de batxillerat.
L’any 1971 l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon
Berenguer IV, que depenia de la mateixa Diputació de
Tarragona, assumí la responsabilitat d’organitzar les
esmentades classes de català fins ben bé l’any 1974,
en què Òmnium Cultural prengué el relleu pel que
fa a les classes de català, que encara no es podien
impartir oficialment.
La Delegació d’Òmnium Cultural de Valls es constituí pel desembre de l’any 1970 i aprovà el seu reglament de funcionament per l’octubre de 1971. Un
dels seus principals objectius fou el de fer entrar el
català a les escoles. Organitzava un concurs literari
anual per Sant Jordi, adreçat als centres d’ensenyament vallencs, oferia correcció de textos, informació
de cursos de català per correspondència... I instà
l’ajuntament a subvencionar aquestes classes de
català per als centres d’ensenyament. I ho aconseguí el curs 1975-1976. Inicialment destinava gairebé

Personalment vaig ser alumna de les classes que
Josefina Cardó impartia, el dimecres al vespre, en una
aula de l’institut, aquelles classes patrocinades per la
Diputació de Tarragona. Fèiem servir l’edició de l’any
1968 d’aquell gruixut i espès Curs superior de gramàtica catalana de què eren autors Emili Vallès i Artur
Martorell, els quals divulgaren el pseudònim Jeroni
Marvà unint els seus cognoms. L’any 1972, em vaig
inscriure en un curs per correspondència per a professors de català. Més endavant em vaig presentar
als exàmens d’aptitud, de grau elemental i de grau
mitjà que convocava la JAEC (Junta Assessora per
als Estudis de Català) i de seguida, just començar
la meva carrera universitària, vaig impartir classes
de català a les escoles, a l’institut de Batxillerat i al
centre de Formació Professional i als instituts de Valls,
entre els anys 1974 i 1978, quan encara no era oficial
de fer-ho. Altres companys universitaris s’afegiren
a aquesta tasca. Val a dir que, en general, fou ben
rebuda pels mestres, ni que en alguns casos estigués
una mica vigilada. Per exemple, recordo que hi havia
mestres que, mentre jo impartia la classe de català, es
quedaven dins l’aula. No he sabut mai si per desconfiança o per solidaritat. M’incomodava, això sí que ho
recordo. De llibres, pocs. Molta elaboració de material
d’acord amb el nivell que tocava impartir, sobretot si
es tractava dels primers cursos d’EGB. Més agraït i
compromès en els cursos de batxillerat o de formació
professional, perquè els alumnes hi assistien voluntàriament i fora de l’horari lectiu. L’interès era evident. I
això sempre es nota.
La campanya de la retolació dels carrers en català,
la creació de l’Associació de Veïns, la representació
de l’Assemblea de Catalunya a la nostra ciutat, el pas
de la Marxa de la Llibertat, el setmanari Mestral, l’organització de les primeres celebracions de l’Onze de
Setembre, el Congrés de Cultura Catalana, el Congrés
de la Joventut Catalana, les organitzacions sindicals,
la gestació en ferm dels partits polítics, els moviments
pacifistes... formen també part d’aquest emmarcament que necessàriament destaca la defensa de la
nostra llengua com a signe d’identitat, a Valls en particular i a tot el nostre país en general.
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L’ensenyament del català
entre 1975 i 1980
Marcel Fité

T

ot el meu ensenyament va ser exclusivament
en castellà. A la darreria dels anys cinquanta,
la llengua catalana, severament prohibida a l’escola, havia estat desterrada com a matèria d’estudi,
com a eina d’aprenentatge i fins i tot esborrada de la
memòria pedagògica del lloc on vaig néixer. Recordo
encara que la primera gramàtica catalana que vaig
veure l’havia dut a casa el meu germà, provinent
del seminari de la Seu, i jo vaig quedar sorprès de
saber que existia una gramàtica de la llengua que
enraonàvem!

el coordinador era en Jordi Moners. Vaig començar
en una escola que en aquella època es deia Prínceps
d’Espanya i que després va passar a dir-se Josep
Tarradellas. Ens va contractar la Delegació d’Ensenyament d’Òmnium Cultural, que era en un pis que
hi havia al carrer del Consell de Cent i allà hi havia
una sèrie de gent que feien selecció del professorat.
Jo vaig parlar amb en Joaquim Arenas i amb l’Ernest
Sabater; allà a més a més hi havia la infraestructura
que organitzava aquests cursos: la formaven la Carme
Garsaball i la Carme Arín, que eren les persones amb
qui parlava. Recordo que tenien una llibreteta on, un
cop t’havien contractat, tenien apuntat el teu nom i a
final de mes cobraves sempre d’una manera correcta i
precisa. També hi havia una sèrie de gent que treballaven en el butlletí de la DEC; recordo en Josep Pasqual,
un noi de Mataró, i no sé si hi havia gaire més gent.

Quan més endavant em vaig traslladar a Barcelona
sentia una gran recança pel fet de no dominar la llengua
que parlava. Probablement em va influir el fet de conèixer gent com l’Albert Jané, però el cas és que tan aviat
com vaig poder em vaig treure el títol de català d’Òmnium Cultural i, més endavant, em vaig llicenciar en
Filologia catalana. El primer curs el vaig fer tot en cas- L’any següent, 1977-1978, em va sortir l’oportunitat de
tellà i de continguts castellans, amb una sola assig- substituir un professor que treballava a l’escola Jaume
natura en català, que la impartia el senyor Amadeu Balmes, del barri de Sant Cosme. Era un professor que
Soberanas; a segon i a tercer en vam fer dues en català, ja no podia més amb els cursos que li havien tocat, que
fins a arribar a quart i cinquè,
eren realment molt difícils.
en què ja es feia tot en català.
Devia ser a l’octubre quan
La infraestructura que
Vaig tenir professors com
vaig començar, ja que ell
Joan Veny en dialectologia,
va iniciar el curs i hi va anar
organitzava aquests cursos
Joan Solà en sintaxi, Joaquim la formaven la Carme Garsaball només uns quants dies. Jo
Rafel en fonologia, Joan Martí
aleshores vaig prendre una
i
la
Carme
Arín
i Castell en gramàtica hisdecisió forassenyada: vaig
tòrica, Antoni Comas, Enric
deixar la feina que tenia. Més
Gallén, Salvador Alegret i Anton Espadaler en litera- d’un em va prendre per boig, ja que treballava de «destura, L.V. Aracil en sociolingüística, i encara algun altre, patxant de duana» per a l’empresa Comercio Exterior
el nom del qual no paga el tret de recordar.
y Tránsitos, en una feina segura, i vaig anar a petar en
un barri molt difícil: Sant Cosme. En recordo algunes
Òmnium Cultural
anècdotes que ens poden donar a entendre la situació; per exemple, quan vaig entrar a l’escola, en una
En aquells anys de final de la Dictadura era molt difícil de les aules el professor em va donar un bastó gruixut
imaginar-se que la gent que estudiàvem filologia cata- i em va dir: «No lo sueltes y pica fuerte.» «Què?» I
lana acabaríem exercint la nostra professió. Tot i això, ell va contestar: «¡Sí, el otro, tu antecesor, no lo ha
una bona part de la meva vida laboral l’he dedicada querido hacer y ya ves cómo ha acabado!» Realment
a l’ensenyament del català. De fet, vaig començar a va ser un any molt difícil, aquell, perquè aquella canalla
ensenyar català en el curs 1976-1977; als matins tre- estaven acostumats que quan hi havia el mestre amb el
ballava a la duana del Port de Barcelona i a les tardes bastó, formaven, és a dir, no es movien ni un pèl, però
vaig començar a fer classe al Prat de Llobregat; llavors quan entrava el de català, que era vist com un intrús, al
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principi sobretot, el prenien per un zero a l’esquerra…
En vaig parlar amb en Jordi Moners, que tenia molt clara
quina era la situació i el moment que vivíem: «Aquí no
podem plegar, perquè aquí hi hem de ser, encara que
només sigui fent presència», recordo que va dir.

En aquells dies, per a entendre les dificultats de la
recuperació de la llengua en l’ensenyament, era
significatiu que els professors de català, que érem
una plantilla força extensa, en algunes escoles, no
podíem usar l’anacrònic i quasi prehistòric ciclostil
(si picaves malament una lletra ho havies d’esmenar
També recordo que en aquella època nosaltres no amb acetona, treure la lletra equivocada, canviar-la,
podíem entrar als claustres, i un dia vaig acabar l’úl- etc.), estri que en aquells moments era vist gairebé
tima classe del matí i va coincidir que la reunió de com una eina «perillosa» a les nostres mans, per la
claustre es feia a l’aula on jo havia estat. Es va escaure qual cosa només la podien fer servir els mestres «de
que jo em vaig descuidar la carpeta damunt la taula debò». Com a conseqüència d’això, vam aprendre
del professor, vaig sortir cap a dinar i, en ser al cotxe, a fer —amb unes safates de canelons— uns ciclosem vaig adonar que no duia
tils manuals: amb sucre,
la carpeta. Vaig tornar a anar
sal sosa i altres matèries.
cap a l’aula. En entrar-hi,
Els pares tenien molt d’interès Aquella mescla es feia bullir
alguns membres del clausque els seus fills aprenguessin i, amb la gelatina que s’obtre es van quedar glaçats.
tenia, es podien anar imprila
llengua
del
país
Es pensaven que era una
mint textos, de full en full.
irrupció que jo feia per forçar
Jo encara guardo llibres
una situació que en aquells
de contes fets amb els
moments tan sols era una reivindicació: el dret dels alumnes a l’Escola Prat de la Riba, impresos amb
mestres de català a entrar als claustres!
aquest sistema tan artesanal. Val a dir que era una
eina que no anava del tot malament. Als alumnes els
La gent del barri, en canvi, ens apreciava molt. Els agradava molt perquè la podies portar a l’aula i perpares tenien molt d’interès que els seus fills aprengues- metia que ells participessin directament en el procés
sin la llengua del país. La majoria no la parlava ni l’en- de fer cadascun el seu conte.
tenia. El barri havia estat creat artificialment durant el
franquisme, a còpia de posar tones i tones de formigó al La normalització
damunt d’una extensa i fèrtil zona del Prat de Llobregat,
i havia estat repoblat mitjançant famílies procedents El professorat d’aquells dies aviat va ser conscient
de llocs diversos i sovint conflictius de Badalona, del que ni Òmnium Cultural ni els ajuntaments no ens
Barcelonès, etc. Les dificultats de convivència social del podien continuar pagant durant gaire més temps,
carrer sovint es manifestaven a l’aula. No cal dir que la que aquella era una situació que no es podia manpresència de la llengua catalana hi era molt escassa. tenir indefinidament. Després de diverses assemRecordo que en una de les aules hi havia una nena blees i reunions, vam decidir fer una tancada al Palau
que li deien «la catalana»!
Dalmases, que era la seu d’Òmnium Cultural; hi vam
dormir dues o tres nits, amb assemblees i discussiLa col·laboració dels ajuntaments
ons (algunes de caire didàctic!) constants. Recordo,
per exemple, l’Enric Larreula presentant-nos la seva
L’any següent, 1978-1979, vaig anar a treballar a aleshores innovadora i famosa pissarra de feltre.
Esplugues de Llobregat. Allà ja no es depenia econò- Una pissarra on podies enganxar imatges i trebamicament d’Òmnium Cultural, sinó de l’ajuntament de llar el lèxic més enllà dels inconvenients de la pisla vila, que feia una tasca de suplència. A Esplugues sarra i el guix tradicionals! Un enginyós instrument
es va crear un equip molt dinàmic i agradable: hi havia que la tècnica actual ha deixat aparcat al racó de la
el Joan Anton Ventura, la Mercè Sanabre, l’Elisabet memòria. En definitiva, però, amb aquella vaga vam
Millà, el Maurici Coromina, el Vicenç Molina, l’Eulàlia aconseguir que la premsa se’n fes ressò i el tema
Puntí, el Jaume Vinyals, el Toni Tort, la Mercè Fosalba, de l’ensenyament del català es convertís en un dels
i encara algú altre. Les reunions de coordinació, els centres d’atenció i preocupació socials del moment.
seminaris i els materials es feien el dissabte al matí. Jo
allà vaig treballar com a mínim en tres escoles: a l’Es- No va trigar que ens van rebre diversos polítics.
cola Gras Solé, a l’Escola Matilde Orduña, que ja no Gairebé ningú no sabia per on s’havia d’anar.
existeix, i a l’Escola Prat de la Riba. En aquella època Finalment, vam ser contractats per la «Delegación
fèiem poques hores de llengua catalana, màxim tres, i de Educación», que era al carrer d’Urgell. A partir
de vegades ens tocava anar a més d’una escola, però d’aquell moment, la nòmina la va pagar inicialment
érem joves i miràvem de tirar endavant…
l’Estat i després vam ser traspassats a la Generalitat.
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En aquells mateixos anys ens vam adonar que calia
formar professors que poguessin fer les classes en
català. Alguns mestres dels centres on treballàvem
es van anar desempallegant d’antics prejudicis i ens
van fer saber que volien fer la classe en català. Estant
a Esplugues, recordo que vam baixar a la Universitat
de Barcelona. En un soterrani del pati central, hi havia
l’Institut de Ciències de l’Educació, que portava una
noia que es deia Mercè Colom, germana de l’Àngel
Colom, aleshores activista polític, i li vam dir: «Volem
fer classes de català a Esplugues», i ens va respondre: «Doncs munteu-ne! Haureu de cobrar una matrícula, simbòlica, i ja podeu començar a fer classes.»
Recordo que vam començar un dilluns amb una
capsa de sabates per a posar-hi els diners, i es va
matricular gairebé tot el professorat: ens vam quedar
d’una peça; és a dir, de sentir que érem poc menys
que uns intrusos, vam passar a veure que tothom o
gairebé tothom s’hi volia apuntar. Fins i tot els més
reticents, en adonar-se que tothom s’hi apuntava, no
en van voler quedar al marge. Vam muntar una mà
de cursos a Esplugues espectacular!
Quan vam començar a fer classes, ens vam haver
d’agafar als materials d’abans de la guerra i al poc
que hi havia publicat fins aquell moment. Recordo la
gramàtica Signe, el Guiatge de l’Artur Martorell, un
petit manual que es deia Jordi Fraginals... De seguida
vam veure la necessitat de preparar materials adequats per a les classes que fèiem, i vam decidir preparar-lo a partir de les sessions dels dissabtes. Aviat,
però, van sortir els materials de Josep Tió, com ara El
castell d’iràs i no tornaràs, el Tres i no res… Més endavant, jo mateix vaig participar en l’elaboració d’alguns
materials, com és l’Atzavara de 8è o el Tornaveu de
COU. També vaig començar a editar llibres de Pedrolo,
de Baltasar Porcel, i de Josep Espunyes.
Més endavant vaig fer oposicions a secundària i vaig
treballar en diversos instituts fins que, finalment, em
vaig incorporar a l’Institut de Ciències de l’Educació
com a cap de Normalització Lingüística. Va ser una
experiència molt enriquidora. Durant els anys més
forts de la crisi, ens venien molts llicenciats d’altres

països amb la intenció d’aprendre català. Alguns
tenien problemes de papers, de convalidacions de
matèries i de titulacions. L’estructura de l’ICE ens permetia ajudar-los, més enllà de l’aprenentatge estricte
de la llengua. Vam mirar de fer una feina com més
personalitzada millor. Opino que va resultar ben positiva i acollidora.
Quan em faltaven tres anys per a jubilar-me vaig voler
tornar a l’institut, concretament en una aula d’acollida.
Vaig estar a l’Hospitalet, a l’Institut Apel·les Mestres…
Va ser una decisió arriscada, potser fins i tot forassenyada. Però no pas més que quan vaig deixar la duana
del Port per endinsar-me al barri de Sant Cosme del
Prat de Llobregat. Tant l’una com l’altra, però, he de
dir que m’han resultat gratificants i que les considero
encertades.

Llengua Nacional 98 | 1r trimestre 2017

2 6 E N S E N YA M E N T

Record agraït als «especialistes
de català» de l’escola pública
Margarida Muset

E

vocar avui la ingent tasca desenvolupada pels anomenats «mestres especialistes de català», després
de trenta-nou anys del seu inici, resulta estimulant per
a aquells que vàrem viure de prop la seva peripècia i
dificultat, perquè segurament sense la seva implicació, compromís i sacrifici els ciutadans de Catalunya
no seríem on som ara, de propers a assolir la màxima
llibertat. Sí, això és així perquè, com deia Joan Fuster,
la llengua és la pàtria.
Personalment, des de 1980 fins a 1984 vaig tenir l’honor
d’exercir de cap del Servei d’Ensenyament del Català
de la Generalitat de Catalunya i, per tant, vaig ser la responsable administrativa d’aquest col·lectiu de mestres
de català que, titulats per la JAEC, a vegades sense el
títol oficial expedit per les Escoles Normals de «Mestre
d’Ensenyament Primari», van fer que, extingida la prohibició legal expressa, l’any 1975 fos possible ensenyar
la nostra llengua amb la qualitat acadèmica necessària
a les futures generacions de catalans.

literatura catalanes en tot l’ensenyament no universitari
i també feia possible impartir algunes altres matèries
escolars en català previ l’acord del centre docent i amb
l’autorització administrativa d’una comissió tècnica.
El compliment d’aquest precepte del Ministeri avalat
pel rei d’Espanya va comportar que la Delegació del
Ministeri d’Educació de Catalunya, amb la col·laboració del recentment instaurat Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya —encarà sense
competències— es plantegés sense gaire entusiasme,
però amb la pressió del carrer, actuar per tal de fer-lo
complir en totes les escoles i instituts catalans.
Actuació que va consistir en dues intervencions diferenciades, per a l’ensenyament secundari i per a l’ensenyament bàsic, en aquell moment únic obligatori.
a)

En l’ensenyament secundari fou més simple de
solucionar. Es van convocar les primeres oposicions a catedràtics de català, que foren concorregudes pels llicenciats en Filologia catalana
—recentment titulats per les universitats catalanes—. Aquesta acció va resoldre la qüestió en
cobrir-se totes les vacants de català ofertades
als instituts públics i això va comportar que arreu
s’impartís l’assignatura, que tant s’havia reivindicat al carrer. Aquest professorat entrava per la
porta gran als centres docents: eren funcionaris
de carrera i aquest fet els va estalviar algun mal
tràngol. Per això en aquest article no tornaré a
referir-m’hi.

b)

En canvi, en l’ensenyament primari, on el mestre
tutor era qui havia d’ensenyar la llengua, la solució
era més complicada, sobretot si tenim en compte
que la competència lingüística del professorat en
exercici l’any 1975 era molt desfavorable: el 58%
es definia catalanoparlant —molts sense coneixement escrit de la llengua—, el 32% deia que l’entenia però no el parlava i un 10% confessava que
ni l’entenia. I això, amb una molt irregular distribució en el territori, on existien moltes escoles gueto,
on ni els alumnes ni els professors no coneixien
la llengua.

L’exercici d’aquest càrrec em va fer viure l’experiència
d’aquests homes i dones convençuts i qualificats a les
escoles públiques del país on van exercir la docència del català, val a dir-ho, en un moment en el qual
l’ensenyament públic es trobava en un nivell molt baix
tant de recursos com de qualitat.
L’aventura, la peripècia o, si voleu, l’epopeia d’aquests
mestres, anomenats «especialistes de català», fou
de fet increïble i apassionant, i no exempta de riscos
i de perills, tot i que, en gairebé tots els casos, va
acabar bé; encara més, extraordinàriament bé, per
al país i per als milers i milers d’alumnes que avui
són ciutadans catalans, més lliures que ho foren
ells, però que, potser gràcies a l’aprenentatge de la
llengua, han esdevingut més exigents i més àvids
de llibertat.
1. L’Administració assumeix la incorporació del
català a l’escola
L’any 1978, el Reial decret 2092/1978, publicat al BOE
pel setembre, feia obligatòria l’assignatura de llengua i
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Així, doncs, per a complir la nova normativa que incorporava la llengua per a tots els alumnes i a tots els
centres docents es van haver de contractar mestres
addicionals per a aquelles escoles públiques que no disposaven de professorat catalanoparlant ni capacitat per
a ensenyar el català. Els primers professors de català
eren els mestres de català que Òmnium Cultural havia
contractat des de la DEC —titulats per la JAEC o reciclats pels ICE de les universitats feia poc— i ja venien
actuant en moltes escoles que ho havien volgut acceptar. A partir del curs 1978-1979 l’administració educativa els havia anat contractant i distribuint als centres
escolars en qualitat d’«idonis» —vella figura existent
per a casos excepcionals en l’Administració de l’Estat.
Així, doncs, quan pel gener de 1981 es va traspassar
a la Generalitat de Catalunya la «competència plena»
en matèria d’educació, els «mestres especialistes de
català» ja estaven treballant en moltes escoles públiques i s’havia creat el Servei d’Ensenyament del Català
—primer servei creat a la Generalitat de Catalunya—,
que va assumir la funció de gestionar el col·lectiu de
«especialistes de català» i d’orientar els professors funcionaris adscrits a l’ensenyament secundari.
2. Situació de l’escola pública on s’incorporaven
els mestres de català
L’escola pública a Catalunya a final dels anys setanta,
que és quan s’incorporen els primers professors de
català tant als centres de secundària com de primària,
es trobava amb un llarg estrès produït per la gestió molt
deficient dels escassos recursos de què el tardofranquisme disposava per a l’educació.
La transició política havia posat en crisi un sistema educatiu que maldava per aplicar la nova llei d’educació de
1970, però que constituïa, a tots els efectes, un sistema
educatiu no democràtic i, per tant, desprestigiat pel seu
anacronisme. Per això, el procés d’aplicació de la llei
es feia lentament i sense gaire convenciment per part
del professorat i dels usuaris.
A la mancança endèmica de recursos econòmics
emprats en l’educació a Espanya, ara s’hi afegia una
incredulitat en el paper regenerador de l’escola per
l’escassa legitimació dels preceptes legals franquistes
que la regulaven, malgrat que en molts aspectes la «llei
Villar Palasín» fou una bona llei, la primera que tolerava
i reconeixia l’existència de llengües «vernáculas», entre
altres el català, després de segles de prohibició i que
també orientava l’educació cap a una certa innovació
pedagògica. Tanmateix, no deixava de ser la darrera
llei franquista d’educació i això la va convertir en una
eina poc útil en un temps de transició i canvi polític.

27

Escola Roselló-Porcel

A l’escola privada i aleshores subvencionada en gran
mesura, la situació era millor, però a l’escola pública,
com sempre, més subjecta a l’administració i als vaivens
polítics, la situació era greu. Podem dir que l’imperi del
funcionariat era notori i, per tant, l’escalafó i l’estatus
administratiu eren molt presents i posaven obstacles a
la renovació. Això fou un element especialment determinant i per a molts decisiu a l’hora d’entrar a l’escola
com a especialista de català, a fer de «catalán» més
que de mestre de llengua. Només la cordialitat i savoir
faire d’alguns va poder estovar algunes resistències
personals després de molt patir i treballar per aconseguir-ho. Recordo anècdotes molt gracioses d’especialistes de català que van aconseguir representar, per
Nadal, els «pastorets» en català amb tots els mestres
del claustre, fins i tot els castellanoparlants. No digueu
que no es tracti d’un èxit absolut.
Hi havia, però, un aspecte positiu: a finals dels anys
setanta, anava creixent una gran expectativa sobre el
futur i moltes ganes d’afrontar els reptes que posaria a
l’escola i a la societat, en general, la nova democràcia
que s’estava construint i que, evidentment, incloïa una
escola millor amb l’aprenentatge de la llengua pròpia.
En aquest context complex —d’una escola pública molt
deteriorada per la manca i inadequació dels recursos
esmerçats, d’un professorat fart de suportar l’explícita contradicció d’haver d’aplicar un sistema educatiu no-democràtic en una societat que avançava de
pressa vers la democràcia, plena d’expectatives d’un
futur millor per a l’escola— els especialistes de català
es van incorporar als centres docents i s’hi van anar
integrant, gràcies, sobretot, a la destresa personal i professional mostrada i també a les grans aportacions que
feren per a millorar l’ensenyament.
3. Ensenyar el català a l’escola en contextos
adversos
Ara s’havia acabat la clandestinitat i la permissió imprecisa per a ensenyar el català. Ara la llei ens emparava i la voluntat política del Govern de la Generalitat
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era explícita. Calia amb eficàcia fer possible que els
alumnes de tot Catalunya, i especialment els de parla
familiar castellana, aprenguessin el català i en sortir
de l’educació obligatòria als catorze anys poguessin
usar-lo amb la fluïdesa que correspon a una llengua
pròpia del país i de tots els catalans, fos quin fos el
seu origen o la seva llengua familiar.
Per primera vegada calia anar arreu, no solament
on es volia ni on ja s’emprava en la vida diària; calia
arribar als barris, a les «escoles gueto», allà on hi
havia alumnes que desconeixien que el català es
parlés a Barcelona i a Catalunya. Aquest fou el repte
i aquest el compromís de l’Administració catalana i
també dels professors de català que van escampar-se
arreu en escoles hostils o acollidores, tant se val; ells
van aportar els seus coneixements a tots els escolars
i els van ajudar a conèixer i emprar el català com a
llengua de l’escola i del seu país.

de picardies per a poder gaudir de temps de treball
sense alumnes que permetia un cert confort al mestre
que no sabia català i que no el podia impartir. Aquest
avantatge dels castellanoparlants no sempre va comportar que el mestre beneficiat, és a dir substituït,
donés suport al mestre de català que havia d’impartir classe a molts grups d’alumnes i amb molt poca
dedicació horària a cada grup. Podien haver d’ensenyar el català tres hores per setmana a més de vuit
grups, és a dir, a uns 280 alumnes. Situació aquesta
molt dura i difícil per als mestres d’infantil i primària.

A partir de la incorporació del català a les escoles
públiques es va produir un fet insòlit i nou. Per
primera vegada, els mestres d’una escola no impartien el mateix nombre d’hores de classe, i alguns
disposaven d’hores de treball d’elaboració o de correcció, sense atendre directament alumnes. Així fou
com es produïen tres nivells d’ocupació: a) mestres
que alliberaven algunes hores de docència directa,
Els mestres de català es van desplegar molt més que eren aquells que no sabien el català —els castedes del curs 1980-1981, és a dir, a partir que tot l’en- llanoparlants— i que podien sortir de la classe mentre
senyament passés a dependre de la Generalitat de algú impartia el català als nens dels quals ells eren
Catalunya i amb les comel tutors; b) mestres catalapetències ja transferides.
noparlants o titulats de català
Just llavors, només s’asque no alliberaven hores de
Calia fer possible que
signaven «especialistes
classe perquè impartien el
els alumnes de tot Catalunya
de català» a les escoles
català als seus propis alumnes
aprenguessin
el
català
que ho necessitaven i
i si calia als de la classe del
aquestes, sovint, es trocostat; c) i a l’últim, l’especibaven en llocs on hi havia
alista de català, que era qui
entre un 55% i un 100% de professors no catalano- estava en més males condicions perquè havia de fer
parlants. A més, en aquella època, els centres només classes de català a uns vuit grups d’alumnes i que
disposaven d’un nombre de mestres igual al nombre no disposava de cap espai de temps en horari lectiu
de grups classe d’alumnes i, en el cas de centres per a preparar les lliçons.
més grans de vint grups, un mestre més per a cobrir
la plaça del director.
D’altra banda, hi havia encara un altre problema greu,
que fou la situació administrativa d’aquest profesEn aquesta situació, els mestres catalanoparlants sorat que cada curs escolar signava un contracte
es veien obligats a ensenyar el català —en molts anual amb el Departament d’Ensenyament i que es
casos sense cap acreditació d’haver-lo estudiat for- trobava en uns centres amb funcionaris mestres i
malment— a la seva classe i a una altra classe, amb interins que tenien unes condicions laborals molt
per a impartir-hi les tres hores setmanals prescri- més avantatjoses que les seves. Aquest fet, a l’escola
tes de català. Hi havia encara una dificultat afegida pública de l’època, significava ser el «darrer» i en
en aquestes escoles amb menys professorat cata- alguns casos ser menystingut. Quants patiments van
lanoparlant i sovint ubicades en zones urbanes de haver de viure els mestres que, procedents d’altres
Catalunya i és que normalment acollien un alumnat realitats, es van trobar davant el repte d’ensenyar
d’origen foraster, resident en barris on l’ús del català el català en un lloc on no s’apreciava ni la llengua
era residual o inexistent.
que ensenyaven, ni a ells perquè no procedien de la
rígida escala de l’escalafó funcionarial, tan estrany
L’arribada del mestre de català implicava passar a al nostre tarannà!
una organització escolar més complexa, amb entrada
de més d’un professor a l’aula i, per tant, amb un No ens equivoquem creient que tants entrebancs van
nou recurs al servei de l’ensenyament. En molts impedir exercir amb eficàcia la funció per a la qual els
casos, aquest avantatge fou motiu de discussions i mestres de català van ser nomenats i adscrits a les
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escoles; ben al contrari, les dificultats no van frenar
el convenciment ni la dedicació esmerçada; com un
exèrcit escampat arreu, treballant molt aïllats cadascun en una escola, però sabent-se integrants d’un
col·lectiu que lluitava per la mateixa causa; una causa
gran i ambiciosa: retornar «els mots» als petits catalans, que en molts casos no sabien res de la Catalunya
que els havia vist néixer o que els havia acollit, tant
se val, i retornar-los també la dignitat de formar part
d’un poble amb una vella llengua que ens identifica i
ens distingeix.
4. Millores que va aportar la incorporació del mestre
de català
A partir de 1978, però sobretot a partir de 1981, els
mestres que van entrar a l’escola exclusivament per
ensenyar la llengua catalana es van trobar que de
mica en mica la legislació escolar els anava donant
més i més seguretat. Recordo com, en alguns casos,
encara feia por apel·lar a la normativa educativa, que
sempre fins llavors havia estat adversa per a ells.

29

efecte, primer els centres van haver d’organitzar-se
per fer possible la rotació de professors, si més no
per al català; després això es va anar incorporant a
altres matèries. Més endavant la resta de mestres de
l’escola van veure que, en general, les didàctiques
aplicades pels mestres de català eren molt atractives
per als alumnes, especialment per a l’estimulació de
l’expressió oral, que requeria tècniques i dinàmiques
molt actives i motivadores.
L’administració educativa també va incidir en les
millores —per exemple, en els indrets sociolingüísticament més adversos—. Aplicaven campanyes d’incentivació amb la participació de grups d’animació
infantil que aconseguien que els nens i nenes castellanoparlants empressin el català, activitat de classe
que donava suport al mestre d’aquesta matèria.
Cal remarcar també que per a avaluar com els
alumnes anaven aprenent el català es van aplicar
d’una manera pionera a Catalunya proves de rendiment objectiu i accions avaluadores del conjunt de
la població escolar, pràctica avui ben normalitzada
però que en els anys vuitanta era força rara.

Per fi aquest malson ja era una cosa passada; tanmateix, encara hi havia dificultats per la resistència al
canvi i per l’obstinació d’alguns col·legues a accep- En resum, a l’escola catalana hi ha un abans i un
tar les innovacions que van
després des de la incorpoaportar. Els mestres de
ració del català, o si voleu,
català, però, podien comdes de la incorporació d’un
El país està en deute amb
batre’ls amb la seva actuaquest col·lectiu tan sacrificat col·lectiu professional, que,
ació i aquesta evidència
tot i que inicialment compi
alhora
triomfador
els va fer extraordinàriatava amb professors que no
ment destres a superar els
disposaven de la titulació
obstacles i trobar el camí a
requerida, de mica en mica
seguir: professionalitat, qualitat didàctica i flexibili- la van anar adquirint. Un col·lectiu, però, que des de
tat personal per a adaptar-se a les necessitats dels sempre va saber exercir la docència amb creativitat
seus alumnes caracteritzaven la seva actuació, en didàctica, amb estimació als alumnes i amb comprola majoria de casos.
mís amb Catalunya i tot el que representa.
Amb el català en el currículum a l’escola es recuperava
l’element més identificador de qualitat i sensibilitat
cultural, però sobretot s’obria la porta a adoptar-lo
com a llengua vehicular per defecte; només calia
temps perquè s’anés sedimentant el pòsit de les
millores organitzatives i didàctiques que van deixar
com un llegat els primers mestres de català. En

El país està en deute amb aquest col·lectiu tan sacrificat i alhora triomfador que va saber fer de l’ensenyament de la llengua una activitat reeixida i valorada,
si més no pels milers d’alumnes que van ensenyar i
educar. Alumnes que demostren el seu agraïment usant
el català sense dificultats i fins i tot, sovint, adoptant-lo
com a llengua pròpia i de la ciutadania catalana.
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Quan la DEC va ser una
conselleria a l’ombra…
Joaquim Arenas i Sampera
El contingut de la reunió convocada al Palau
Dalmases era exposar les previsions que oferia
portar a la pràctica la Llei d’educació general bàsica
(LEGB) de 1970 segons els treballs d’estudi que
havien elaborat alguns professors de la DEC que
s’havien constituït en equip de treball amb el nom
de Grup Promotor.
Es va considerar que fins aleshores les classes de
català eren fetes fora de l’horari escolar i, si es feien
dins, s’havia de comptar amb la bona voluntat del
centre i de l’alumnat. Existia, en aquesta circumstància, una viva preocupació per part del professorat:
professional, per la feble situació a l’escola, i inseguretat econòmica, car segons el nombre de les classes
fetes es percebien els honoraris, que podien variar
substancialment d’un mes a l’altre.

A

quell dissabte del mes de juny de 1972 al matí, el
Palau Dalmases del carrer Montcada, concretament la sala Lluís Millet, era plena de banda a banda
de professors de la Delegació d’Ensenyament Català
(DEC). Tots ells posseïdors del certificat de la JAEC
que els acreditava acadèmicament per a fer classes
de català en centres socials i escoles que, sota l’empara d’Òmnium Cultural (ÒC), exercien la docència
de la llengua a Barcelona i rodalia.
Eren convocats per la DEC d’aqueixa institució que
n’exercia l’organització. Era la primera vegada que
hom els reunia com a col·lectiu. Les expectatives
no es dissimulaven en llurs rostres. En tots, però, hi
havia l’empremta d’aquell dia ple d’il·lusió, per a uns
ja llunyà i per a d’altres no tant, que s’havien presentat per a obtenir el certificat de capacitació que
els acreditava com a professors oficials de la JAEC.
L’organització i realització de les proves que havien
de superar en aquell moment bé poden ser qualificades de singulars, atès el procediment que seguien i
que valoraven l’acte de l’examen com un fet transcendental per a la vida cultural i el redreçament del país.
Acolliment i comiat carregats d’un to humà, d’esperit
de fidelitat a la llengua i de seriositat alhora. Hi ha
engrunes en la vida que no es paeixen mai.

Seguint en la línia del Grup Promotor de dinamitzar i
de donar un nou impuls a les classes de català, s’exposà el Pla d’Actuació experimental que Maria Lluïsa
Coromines i Joaquim Arenas havien preparat per a
aplicar a Santa Coloma de Gramenet el curs següent,
amb l’aprovació de Joan Triadú, secretari general
d’Òmnium Cultural, i de la Junta directiva d’ÒC.
Un fet concret actuà d’alçaprem per a afrontar una
nova situació: la constatació de la inscripció d’alumnes d’edat escolar en els cursos de català organitzats
per la Diputació de Barcelona a la Biblioteca Popular
Valls i Taverner de Santa Coloma, cursos als quals
s’havien inscrit molts més infants dels que hom podia
admetre. Els professors ja esmentats, responsables
dels cursos, davant el problema i insistent demanda
dels pares, van estudiar, dins la dinàmica pròpia del
Grup Promotor, de dur l’ensenyament de la llengua
al si de l’escola, l’única i més escaient manera de
fer-ho per a poder atendre els interessos de tots els
alumnes de la població.
El projecte que s’exposava i que contenia el pla era
tan professionalitzat com era possible en aquelles
circumstàncies i podia servir de model per a altres
indrets en cursos posteriors.
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Cal esmentar-ne alguns principis: Les classes de
català s’havien de fer dins l’horari escolar i per a tots
els alumnes de la classe. I amb un total de dues hores
a la setmana. / Els professors cobrarien per mesades
segons el nombre d’hores de classe professades. / No
s’hi comptava, però, la seguretat social. En general les
expectatives de la reunió convocada i massiva foren
satisfetes en grau superior. Pensem que en cap escola
de Santa Coloma no es feien classes de català en
aquell moment.
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primers i potser únics amb aquesta orientació que
s’hagin editat mai. Formaven l’EPD: Ernest Sabater,
Carme Alcoverro, Josep Pasqual, Enric Larreula i
Joaquim Arenas.
La DEC disposava d’un equip de direcció que encapçalava qui subscriu aquest article amb secretaria específica gestionada per Ernest Sabater, professor d’una
gran preparació i coneixedor de l’experiència basca
d’extensió de l’euskera. S’editava el Butlletí Interior
de Seminaris de la DEC, des de 1976 convertit en la
revista Escola Catalana, per a informació i formació
actualitzada dels professors. Era una eina de participació. Disposava igualment d’una biblioteca especialitzada en obres de didàctica de la llengua i de lectura
per a alumnes.

Amb aquella reunió al Palau Dalmases es volia resoldre el primer problema, que era trobar una sortida
més digna a la situació del professorat a l’escola i
trobar els ensenyants necessaris per a iniciar el curs.
I una altra qüestió que calia solucionar paral·lelament
i immediata seria la preparació pedagògica i la coordinació d’aquest professorat, que ara sí que veia un L’octubre de 1972 s’inicien les classes de català a
horitzó nou en el qual s’albirava un grau de profes- Santa Coloma de Gramenet amb 4.500 alumnes el
sionalitat gens menyspreaprimer any d’implantació. I
ble. Per tant, els professors
així es feia realitat la plasmaparticiparien en seminaris de El Pla d’Acció de Santa Coloma ció del Pla d’Acció exposat
treball, remunerats, amb una
aquell matí de juny de 1972.
serví de paradigma
freqüència quinzenal. Es vetL’entusiasme per la llengua
per a noves aplicacions
llaria, no sols pel fet quantitaen un lloc tan dur, sociolintiu del nombre de cursos i de
güísticament parlant, mogué
classes, sinó també per la dignitat professional. Per un grup de professors —Palacios, Sandiumenge,
la qualitat de l’ensenyament i la responsabilitat peda- Roca i alguns més, el nom dels quals no recordo—
gògica, doncs.
a traslladar llur residència a aqueixa població a fi de
donar testimoni eficient de la necessitat de normalitSense caure en triomfalismes, però, davant el fenomen zació de la llengua.
de dur el català a l’escola en un marc legal de permissió —LGEB—, amb una estructura molt més coherent, El Pla d’Acció de Santa Coloma serví de paradigma
amb un col·lectiu de professors que podien fer de la per a noves aplicacions, com va ser en els barris de
docència la seva professió, si més no parcialment, amb Sants i Hostafrancs de Barcelona l’any següent i en la
una garantia de qualitat atorgada, no sols pels certifi- Zona Franca en 1974. I a tot Catalunya, on Òmnium
cat de la JAEC sinó també per la coordinació continu- Cultural era present.
ada del professorat. Tots els presents es van adonar
que l’ensenyament del català començava a entrar a Promogut pels mateixos professors també el curs
l’escola per la porta gran.
1974 s’organitza, a Cornellà de Llobregat, la campanya «Català a l’escola l’any que ve», que obtingué un
Aquest punt d’arrencada i de renovació acceptat i par- resultat de 3.400 alumnes matriculats en el paràmeticipat pels professors va fer de la DEC l’organisme tre de classes establert en el Pla d’Acció. Igualment
promotor i organitzador més rellevant de l’ensenya- al Prat del Llobregat es començaren, tot i ser prohiment de la llengua del país i dels Països Catalans en bides per la Inspecció d’Ensenyament, inicialment.
els anys posteriors, quan es va prendre com a paradigma el Pla d’Acció de Santa Coloma.
Els professors de català varen exercir de docents
qualificats, expandint l’experiència a totes les comarVaI a dir que aquest protagonisme dels professors va ques catalanes per mitjà de les delegacions territorials
dur a la creació d’un equip pedagògic (EPD), elabo- d’ÒC, que varen aconseguir l’ajut econòmic de més
rador d’eines didàctiques, autor del primer programa de cinquanta ajuntaments, col·laborant amb les juntes
oficial escolar de llengua catalana, encomanat pel directives comarcals i sobretot amb la Junta Nacional.
MEC (Ministeri d’Educació i Ciència), creador de llibres L’Ajuntament de Barcelona, per cert, va ser el que s’hi
de text de llengua i de ciències socials d’abast naci- negà en primera instància amb el famós NO dels divuit
onal, és a dir, abraçant tots els Països Catalans, els regidors en època de J.M. Porcioles. També curaven

Llengua Nacional 98 | 1r trimestre 2017

3 2 E N S E N YA M E N T
de la introducció de classes a les escoles privades i
religioses o a donar assessorament quan ja havien
pres la iniciativa.

els professors de català i les juntes de les delegacions
comarcals mostraren voler progressar de manera continuada i eficaç per la llengua a l’escola i en la societat.

En 1977, una enquesta passada a totes les delegacions comarcals d’ÒC donava una xifra de més de
172.000 alumnes que rebien ensenyament de català.

Les persones de la Junta d’ÒC —admirables per
la convicció, per la generositat i per l’activitat— van
plantar cara a ministres, governadors i alcaldes del
règim, quan convingué, mostrant una gran comprensió i atenció a les reivindicacions laborals dels professors, que sovint no foren del tot ben enfocades. I els
professors, veritables militants de la llengua, i docents
innovadors. Perquè cal fer justícia a aquest col·lectiu:
la renovació pedagògica global a l’escola pública de
Catalunya és deutora en gran part a la introducció de
la llengua catalana que aportaren des dels anys seixanta fins a 1978 els professors de català de la DEC
allà on pogueren actuar.

De la tasca general d’estudi, discussió, ensenyament
i de coordinació d’escoles amb voluntat de ser catalanes impulsada per l’EPD, en sorgí el model lingüístic escolar que tindria per premissa: Escola catalana
en llengua i continguts. El raonament era irrefutable: l’escola d’un país s’ha de realitzar en la llengua
del país.
Ara bé, no tot eren flors i violes. Ni de bon tros! Va
existir un element cohesionador, voluntat de no sentir-se vençuts. Així, doncs, entre els membres de la
junta directiva d’ÒC —Riera, Cendrós, Vallbé, Puig i
Bagués amb l’assessorament tècnic de Joan Triadú—,

El curs 1978-1979, el col·lectiu docent fou contractat
per la Generalitat arran del Decret 2092/1978, que
va ser negociat amb Madrid pel Govern Tarradellas.

Joaquim Arenas i Joan Triadú a la sortida de l’església de Cantonigròs
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Això no és cosa nostra!
Mireia Plana

Vicepresidenta de la Plataforma per la Llengua

F

a temps va sortir publicada una notícia que explicava que, finalment, la prova per a accedir a l’advocacia de l’Estat ja es podrà fer en català. Llegint
el titular, podia semblar una bona notícia. Però, si
entrem a analitzar-la, ens comença a grinyolar pertot
arreu.
D’entrada, les despeses de traducció de la prova les
ha de pagar íntegrament la Generalitat de Catalunya.
És a dir, que només ens «permeten» que fem una
traducció, però el Ministeri de Justícia no es fa responsable de res. Segons les dades que la Plataforma
per la Llengua va publicar en el darrer InformeCat
2016, aquesta prova de l’advocacia va ser impugnada l’any 2014 perquè només es feia a Madrid i en
castellà. Es va demanar aleshores que la prova es
fes d’una manera descentralitzada i que, en el cas de
Catalunya, es pogués fer en català i inclogués preguntes sobre el dret civil català. Davant les queixes
dels col·legis d’advocats, es van avenir a constituir
sis comissions avaluadores descentralitzades, una
d’elles a Barcelona. Però la prova es continuava fent
en castellà. Finalment, davant les pressions continuades i, suposem, l’informe del Consell d’Europa
que posava en evidència el poc interès del Govern
espanyol a garantir la presència de les altres llengües diferents del castellà en cap àmbit de la societat espanyola, la prova es podrà fer en català. Però
la pagarem nosaltres.

•

En les universitats catalanes, el 76,5% de les
classes es fan en català, però no hi ha garanties
que totes les assignatures tinguin una opció en
català.

Amb tot això es fa palès, una vegada més, que l’Estat
espanyol no té cap consideració per les llengües
diferents del castellà que es parlen en el seu territori, perquè no les té com a pròpies. Per a l’Estat,
les llengües són un element folclòric i prou, i no té ni
interès ni intenció de reconèixer-les com a patrimoni
cultural propi i, per tant, dignes de ser emprades en
tots els àmbits i de ser protegides i fomentades en
l’ensenyament.
Per això la Plataforma per la Llengua considera que
l’única manera que el català tingui el reconeixement
que es mereix és aconseguint un Estat propi que vetlli
pel seu manteniment i que serveixi de pal de paller
de tots els territoris de parla catalana. Perquè, per a
l’Estat espanyol, el català no és cosa seva.

Si a aquesta circumstància hi sumem altres fets,
encara es veu tot plegat més clar:
•

•

Les versions catalanes del BOE són incompletes i arriben tard. El Ministeri de Justícia només
assumeix el 50% del cost, i no es compromet a
mantenir les actualitzacions en la versió electrònica, com sí que fa amb el castellà. A més, cal
tenir en compte que, en cas de dubte, la versió
en castellà sempre preval.
El 75% dels advocats catalans asseguren que
fan servir el català en l’àmbit judicial, tot i que la
majoria són «convidats» a canviar de llengua.
Només un 35% aconsegueixen fer servir el català
durant tot el procés.

Article publicat al blog El català suma, de Plataforma
per la Llengua

http://blogspersonals.ara.cat/
elcatalasuma/2016/10/10/aixo-no-es-cosa-nostra
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Què és essencial per a
normalitzar la llengua?
Julià Hidalgo

L

a voluntat d’una bona part dels ciutadans de
Catalunya d’assolir un estat independent i
l’arrencada des de fa anys d’un procés polític per
a aconseguir-lo ha causat que polítics, lingüistes i
ciutadans de tota mena s’hagin pronunciat sobre la
gestió de les llengües en una Catalunya independent.
Curiosament, sembla que la gestió de les llengües
consisteixi tan sols a decretar quines llengües són
oficials. Diversos polítics amb afany independentista
han declarat que el castellà serà oficial en una
Catalunya independent com a estratègia inclusiva,
amb la pretensió d’evitar que els castellanoparlants
siguin unionistes pensant que la seva identitat no
tindrà cap estatus jurídic en el nou estat. Alguns
lingüistes s’han expressat sobre els pros i els contres
que a Catalunya sigui oficial el castellà o no, i han
pres partit per alguna opció. I, per descomptat, sento
molts altres ciutadans —i amb molta cultura— que
em transmeten l’opinió sobre quines llengües han
de ser oficials o em pregunten a mi què penso sobre
l’oficialitat.
Tot ras, crec que es parla massa de l’oficialitat, i no
crec que sigui poc important, però tampoc no crec
que sigui una cosa que per si mateixa ja porti el
català a la normalització o a la desaparició. Encara
que sigui per situacions històriques que no tenen
res a veure amb la nostra, hi ha estats en què una
llengua es mostra amb tot el seu vigor sense que
l’estat tingui cap llengua oficial; n’hi ha d’altres en què
una llengua és oficial i gairebé ha estat substituïda
—el gaèlic irlandès a Irlanda—, n’hi ha d’altres en
què una llengua oficial manté el seu ús social tot i
que amb certa dificultat —el català a Andorra—, etc.
L’oficialitat és important, és clar, però potser ho són
tant o més les lleis i les mesures que es duen a terme
en cada àmbit en la gestió lingüística. És per això que
em proposo descriure succintament les pinzellades
del model que s’hauria d’implantar en cada àmbit de
la societat catalana en un futur estat independent. És
un model que té com a objectiu inequívoc la millora
del català tant en prestigi com en ús social, i tant
podria ser vàlid en una Catalunya sense el castellà

com a idioma oficial —seria l’opció més coherent—
com en una Catalunya amb el castellà oficial en
quant llengua reconeguda tenint en compte tots els
parlants que té, però amb la voluntat de normalitzar
el català i de discriminar-lo positivament. L’absència
d’un model lingüístic ben definit per a cada àmbit
farà que l’oficialitat per si mateixa quedi coixa i
l’única oficialitat del català, en el cas que fos així,
no impliqués una millora substancial de la situació
d’aquesta llengua, atès que en la vida quotidiana
el que afecta la ciutadania no és el concepte de
llengua oficial, sinó les mesures que regulen l’ús de
les llengües en cada àmbit social.
Començo parlant de l’ensenyament, ja que és un
dels àmbits dels quals més es parla i que més pot
determinar la normalització de la llengua pròpia. En
la Catalunya autonòmica hi ha instaurat un model
que marca que el català és la llengua vehicular de
les matèries no lingüístiques i de les relacions entre
el cos docent i el d’aquest amb els alumnes. Sense
negar que sigui així en la majoria dels casos, tinc
ple coneixement que hi ha centres amb un alumnat
majoritàriament castellanoparlant en què els docents
fan classe en castellà i s’adrecen en aquesta
llengua als alumnes, i centres amb un alumnat no
necessàriament de majoria castellanoparlant en els
quals també hi ha algun professor que imparteix la
matèria en castellà perquè s’hi sent més còmode. Pel
que fa als alumnes que acaben l’ESO a Catalunya,
se’ls reconeix el C1. En la pràctica, qui més qui
menys ha comprovat que hi ha molta joventut de vora
vint anys amb un català molt deficient o gairebé nul.
Proposo que en un estat independent, per una banda,
es pugui comprovar que aquest model de conjunció
en català es compleix, si cal, amb inspeccions als
centres sense avís, i que sigui realment imprescindible
tenir un bon domini del català tant si hom és docent
d’una escola pública com d’una escola privada, i, per
l’altra, que el nivell C1 només l’assoleixin els alumnes
que demostrin fermament que parlen el català amb
total fluïdesa i l’escriuen gairebé del tot correctament.
Tant els aspirants a formar part del cos docent català
com els estudiants que acaben l’ESO podrien fer una
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prova oral i escrita de llengua per a demostrar que
en tenen el coneixement adequat.
Pel que fa als establiments, tenim tres aspectes:
l’atenció al públic, la retolació i l’etiquetatge. Si ens
fixem en el primer, segons el Codi de Consum de
Catalunya un client té dret a ser atès en català, però
perquè això sigui possible, segons diu el mateix Codi,
només cal que qui l’atén l’entengui, independentment
de la llengua en què s’expressi. Proposo que en un
estat independent sigui obligatori adreçar-se en català
al públic si així ho desitja, amb sancions en el cas
que el client faci una reclamació. Cal, per tant, que
sobretot en el sector serveis només es contracti gent
que sàpiga parlar català. També hi hauria d’haver
inspeccions per a garantir que el requisit es compleix.
Es podria anar un pas més enllà i obligar per llei
que l’atenció al client fos en qualsevol empresa de
Catalunya en català per defecte, si el treballador
parla abans que el client. Si ens fixem en la retolació,
actualment marca que els rètols de caràcter fix han
d’estar escrits com a mínim en català —cosa que es
compleix força—. Proposo simplement que hi hagi
d’estar qualsevol rètol. Sobre l’etiquetatge, cal una
llei que obligui a etiquetar en català, amb sancions
reals, a diferència de l’actual.
En l’àmbit del cinema, cal fixar un percentatge mínim
de pel·lícules, que proposo que sigui del 50%. El
percentatge hauria d’aplicar-se a totes les pel·lícules
que no fossin en versió original catalana o castellana.
Pel que fa al mètode de traducció audiovisual usat
—doblatge o subtitulació—, es podria oferir cada
mètode en la proporció que els ciutadans haguessin
expressat en alguna enquesta.
Per acabar, em refereixo a l’àmbit de la justícia, en
el qual proposo que tots els procediments judicials
siguin en català per defecte, podent ser en altres
llengües si així es demana. Mai no hi pot haver
inconvenient per a declarar en català en un judici, i,
de fet, sempre s’ha de poder demanar que qualsevol
professional que el dugui a terme s’expressi en català
al testimoni que li ho demani. Tots els professionals
del món de la justícia que operen a Catalunya han de
demostrar que tenen en català competència activa i
passiva òptima.
En resum, tot i que potser les mesures proposades
poden ser considerades massa ideals o massa radicals,
el cert és que, si s’apliquessin i es complissin a la
perfecció, el català desprendria sensació de normalitat
entre els ciutadans del país, i seria secundari que el
castellà fos oficial. El que prevaldria és que el català
està clarament defensat com a prioritari.
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Ascla
Teresa Tort Videllet
Fotografia de Procsilas Moscas

M

algrat que l’univers tendeix espontàniament al
màxim desordre, en llengua tendim a teixir agrupacions de paraules. Només cal que comencem a
parlar d’un tema concret i, de cop i volta, van acudint
elements diversos del mateix camp semàntic.
Explicar com s’encén una foguera potser semblarà
intranscendent, però us heu parat mai a pensar
quantes paraules precises tenim per a descriure
aquest acte ancestral i vital per a l’evolució de la
nostra espècie? En tenim moltes!
«Primer, esparpillem i traiem la cendra de l’encesa anterior i deixem la pila dels carbonets al
mig del foc en terra. En acabat, apilem branquetes en forma de muntanyeta i anem superposant
fustes de diferents gruixos: estelles o buscalls no
gaire dobles. Si tenim encenalls, els posem al mig
de tot i hi calem foc. Si la foguera no pren de
seguida, la bufem o la ventem amb un ventador.
Quan ja comencen a aparèixer brases, hi afegim
damunt de tot una ascla o un tronc. Sempre hi
ha d’haver un espai entremig de la fusta perquè
l’aire hi entre i ajude a fer una bona combustió. De
tant en tant, haurem d’atiar les brases i moure els
troncs grossos per fer revifar les flames. Durant
tot l’espectacle, fumeral amunt se’n van l’olor de
cremat i les espurnes enceses.»
En aquesta descripció acabada d’inventar, hi apareixen algunes variants dialectals però només pararem
atenció en la paraula ascla. Tot i que la trobem en
els diccionaris generals amb la definició coincident
d’estella grossa, no és una paraula habitual en tot
el domini lingüístic. Coromines anota que «és un
mot que ha romàs merament regional durant tota la
història de la llengua»1. Ara bé, també diu que és ben
1. Joan Coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, Enciclopèdia Catalana.

viva «des de Vic cap al nord-oest i fins molt endins
del territori valencià».
A més a més, de ascla, en tenim derivats diversos.
Els més coneguts en tortosí, el verb asclar: ‘fer a
trossos’ (DNV) o ‘estellar’ (DIEC2); i l’adjectiu asclat
asclada amb dos sentits: ‘molt cansat’ o ‘lesionat’; o
bé, referit a un moble o un altre objecte, ‘trencat o
fet malbé’ (només recollit al DNV).
Albert Roig té un poema amb asclar, brasa i buscall
i altres paraules precioses. Si en transcrivim tres
versos no li farà res, no?
«La peresa del temps
que es fa brasa als buscalls
crema adés l’alta bessa.»
Que no passa, Edicions 62, Barcelona 1990

Article publicat al blog Agafada al vol. Som les
paraules que diem.

http://blocs.mesvilaweb.cat/ttort/?p=268702
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Seguint la ruta Pompeu
Fabra
David Paloma, Mònica Montserrat

S

i haguéssim de dir quin dia va arrencar la ruta
Pompeu Fabra, amb seguretat apuntaríem el 27
de novembre del 2015. Philip D. Rasico va oferir
una conferència a l’Institut Ramon Llull sobre Joan
Coromines «a l’altra banda del món», a l’Argentina,
durant els sis anys d’exili. En acabat, els qui signem
aquest article vam parlar amb Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans i directora de la càtedra Pompeu Fabra. No
vam parlar ni de Coromines ni de l’Argentina, ni tan
sols de la intervenció brillant de Rasico. Vam parlar
de Fabra.
Teníem la idea de fer una ruta Pompeu Fabra per
Barcelona. En aquesta casa Pompeu Fabra va
escriure… En aquest edifici Fabra va participar en…
En aquest centre el Mestre va fer la seva primera
conferència… Cap lloc no ho recorda (cap placa no
ho assenyala), però els biògrafs de Fabra bé que
ho saben i bé que ho han escrit: Josep Miracle i
Montserrat, Artur Bladé i Desumvila, Mila Segarra i
Neira, Albert Jané i Riera, Jordi Mir i Parache, Joan
Solà i Cortassa i uns quants més. ¿I si féssim una
ruta pels llocs emblemàtics de la vida de Fabra a
Barcelona? Teresa Cabré també hi havia pensat.
Enfilar el camí només implicava seure i parlar-ne:
ho vam fer engrescats, tots tres, el 12 de gener i el
14 de juliol del 2016.
Deu ser la casualitat que ens va portar a estrenar
la ruta un altre 27 de novembre, però ara del 2016.
Érem una bona colla resseguint les set parades: el
naixement i l’adolescència de Fabra, la reforma lingüística i l’excursionisme, l’Ateneu i els antinormistes. Finalment, l’Institut. Aquesta finestra era la del
despatx del Mestre! Ho explicàvem i ho expliquem
d’acord amb la pel·lícula Pompeu Fabra, la llengua
d’un poble, que Pere Masdeu i Rovira va gravar el
1968 amb guió de Josep Miracle.

La ruta Pompeu Fabra l’anem fent regularment, amb
grups del Consorci i grups d’escolars els dies entre
setmana, i amb grups ben diversos els diumenges.
Als uns els oferim un petit dossier d’activitats (i una
llibreta de marxandatge) i als altres, la semblança
biogràfica que va publicar l’Institut el 2006: a tots els
intentem transmetre la passió per conèixer la vida i
l’obra del seny ordenador de la llengua.
Direm que aquesta és una ruta per a tothom, la de
Barcelona, que ja s’ha estès fora del Principat. El 18
de febrer d’enguany vam anar a Prada i vam recórrer també set parades de la vida de Fabra a l’exili.
Entre altres autoritats, hi van venir Jordi Manent,
Manuel Castellet, Teresa Cabré i Joandomènec Ros,
president de l’Institut d’Estudis Catalans. Vam començar al cementiri, a la tomba reformada a l’octubre
passat, i després vam anar fins a la primera tomba,
on, de fet, van enterrar el Mestre el 28 de desembre
de 1948. Allí mateix vam explicar les circumstàncies
que van envoltar el canvi d’ubicació de les despulles
de Fabra i alhora la voluntat de la família de mantenir per sempre el lingüista de Gràcia a la Catalunya
del Nord.

www.rutapompeufabra.cat
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Observacions personals
sobre la GIEC
Josep Ruaix i Vinyet

C

ontinuant el que hem dit, de caire general, en
l’editorial d’aquest número de Llengua Nacional
(p. 3), heus ací una sèrie d’observacions més personals i concretes sobre la Gramàtica de la llengua
catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (GIEC),
Barcelona 2016. Insistim que són observacions personals, que no volen comprometre el conjunt dels
companys de redacció de la nostra revista i que són
complementades per una llista de detalls que hem
enviat directament a la SF del IEC perquè els puguin
tenir en compte amb vista a futures edicions.

Impressions positives
Comencem amb un seguit d’impressions positives
que hem experimentat en llegir la GIEC per primera
vegada de forma contínua i completa.
Trobem molt bé que s’admeti la locució per part de (p.
532, primer paràgraf), considerada per alguns com
a suspecta, ja que és útil i necessària.
També trobem encertat que s’admeti (p. 583, segon
paràgraf) la locució a finals de (i, anàlogament, a
principis de, etc.), considerada suspecta per alguns.
Ens alegrem que s’admeti, al costat de la grafia de
bocaterrosa, la grafia no aglutinada de boca terrosa
(p. 804, primer paràgraf), defensada per nosaltres (cf.
Nou diccionari auxiliar, Barcelona 2011, pp. 55-56).
Trobem bé que s’admeti l’expressió donar una conferència (p. 832, darrer paràgraf).
Destaquem la puntuació d’aquest exemple: Tenia
intenció d’anar-hi avui mateix; ara, si tu m’assegures
que vindrà demà, llavors no hi aniré (p. 974, cinquè
paràgraf). Notem que, després de l’ara adversatiu s’hi
posa coma (no dos punts, com fan alguns).
Notem aquests exemples: és tant o més difícil que
escriure (p. 982, penúltim paràgraf); La Tina és tant
o més alta que tu (p. 1073, darrer paràgraf); Viu tant
o més lluny que nosaltres (p. 1074, quart paràgraf).
Exemples que solucionen el dubte, plantejat per
alguns, de si s’ha d’escriure, en aquest tipus de construcció, tan o tant.
També trobem positiva la distribució, en la redacció
de la GIEC, de les preposicions per i per a davant
d’infinitiu i de les preposicions a i en en expressions
locatives, si bé, tant en el primer cas com en el segon,
s’hi han esmunyit algunes badades.

Llengua Nacional 98 | 1r trimestre 2017

40

GRAMÀTICA

Finalment, esmentem com a impressió positiva el
manteniment, en general, de la normativa de Pompeu
Fabra, com també l’esforç per explicar una sèrie de
fenòmens més o menys desconeguts o poc estudiats.

Pel que fa al capítol 18, creiem que s’hauria d’haver
restringit més la «duplicació amb el pronom de datiu
de tercera persona», d’acord amb el que diem en el
Català complet / 2, p. 127.

Impressions negatives

Pel que fa al capítol 19 (apartat 19.3.3), creiem que
s’hauria d’haver parlat de l’ús de la preposició amb
en casos com anar amb el metge. Vegeu Català
complet / 2, pp. 232-233.

La principal impressió negativa que hem tingut llegint
la GIEC és el fet de no haver-s’hi tingut en compte un
seguit d’estudis nostres que tenen la intenció d’afinar,
completar i actualitzar la normativa fabriana (citem
aquests nostres estudis en la seva darrera versió).
Així, pel que fa al capítol 8 de la GIEC, el nostre
treball «Una combinació de pronoms febles admissible?» (tipus no se m’espanteu), dins Estudis de
llengua, Barcelona 2016, pp. 21-30.
Pel que fa al capítol 9, les nostres observacions sobre
les variants no velaritzades en la persona 4 de l’imperatiu de determinats verbs (tipus entenem-nos, seiem,
etc.), que es poden trobar dins Català complet / 2,
Barcelona 22007, pp. 175-177.

Pel que fa al capítol 23 (p. 895, on es parla sobre
construccions impersonals), s’hauria d’haver tingut
en compte la doctrina exposada dins les nostres
Observacions crítiques i pràctiques sobre el català
d’avui / 1, Moià 1994, pp. 69-75.
Pel que fa al capítol 24 (p. 931), hauria de parlar
del «gerundi de quasi-simultaneïtat» (cf. Català
complet / 2, p. 183).
Pel que fa al capítol 27, trobem a faltar que es parli
de les oracions de relatiu sense verb (cf. Estudis de
llengua, pp. 357-362).

Pel que fa al capítol 12, els nostres reiterats comentaris sobre les noves normes a propòsit de l’ús del
guionet en els mots compostos (vegeu, per exemple,
«Més sobre el guionet (3)», dins Llengua Nacional,
núm. 96, III trimestre 2016, pp. 33-39).

Pel que fa al capítol 34 (concretament, p. 1.257,
penúltim paràgraf, construccions tipus qui és qui?),
s’hauria d’haver tingut en compte el nostre treball
«Relatius i interrogatius defectuosos», dins Estudis
de llengua, pp. 409-425 (concretament, pp. 421-424).

Pel que fa al capítol 14, les nostres puntualitzacions
sobre el que anomenem «el de regit» (cf. Estudis de
llengua, pp. 147-154).

***

Pel que fa al capítol 16, el nostre treball «La fórmula
de la datació», dins Estudis de llengua, pp. 15-17.

Esperem que aquestes observacions personals —al
costat de moltes d’altres que hagin arribat o puguin
arribar d’altres cantons— serveixin als nostres lectors
per a actuar amb discerniment davant la GIEC, tal
com aconsellem en l’editorial.
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Gramàtica històrica
de la llengua catalana
Josep Ruaix i Vinyet

P

er a un coneixement sòlid de la llengua actual es
necessita també un cert coneixement de la gramàtica històrica. Per això és benvinguda aquesta
nova gramàtica diacrònica que ens ofereixen les
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, dins la
Biblioteca Abat Oliba, núm. 299, publicada a Barcelona
l’abril del 2016, amb un total de 720 pàgines.

Gramàtica històrica
de la llengua catalana
M. Batlle, J. Martí i Castell, J. Moran, J.A. Rabella
PAM, 2016

Comença amb un pròleg, seguit d’una introducció.
Llavors ve la Part I, dedicada a l’estudi de la fonètica
i elaborada per Mar Batlle, Josep Moran i Joan Anton
Rabella; ocupa les pp. 11-180. Després ve la Part
II, dedicada a la morfologia nominal i elaborada pels
mateixos autors esmentats; ocupa les pp. 181-297.
Acabat ve la Part III, dedicada a la morfologia verbal i
elaborada per M. Batlle i J. Moran; ocupa les pp. 299473. Finalment ve la Part IV, dedicada a la sintaxi i elaborada per Joan Martí i Castell; ocupa les pp. 475-695.
El volum, lògicament, es clou amb l’índex.
El valor principal que trobem en aquesta obra és que, a
partir de les gramàtiques històriques catalanes de què
fins ara disposàvem —la d’A.M. Badia i Margarit (any
1951) i la de F. de B. Moll (any 1952)—, s’hi recullen
les aportacions posteriors, especialment les de Joan
Coromines i de Joseph Gulsoy, però també moltes
més, incloent-hi les dels autors que signen aquesta
nova gramàtica històrica. Un altre valor a destacar
és que s’hi incorpora la part de sintaxi, intentant obrir
nous camins d’estudi en la gramàtica diacrònica.
Aquest llibre, com ja hem dit, resulta molt útil i, per tant,
hem de felicitar els autors i l’editorial per l’esforç que
han fet. Ara bé, com quasi resulta inevitable en una
primera edició, s’hi han esmunyit qui-sap-les errates
i alguns errors. Quant a les errates —ben comprensibles en una obra que presenta una notable complexitat tipogràfica—, com també algunes defectuositats de redacció, una lectura atenta, per part d’algun
expert (expert que, a més de català, sàpiga llatí), les
farà descobrir fàcilment amb vista a una segona edició.
Quant als errors, ens permetem d’anotar-ne alguns
(que potser, en algun cas, també són simplement una
errata):

– p. 50, moll no es pronuncia amb o tancada sinó amb
o oberta;
– p. 87, el signe de la ro grega no està ben representat;
– p. 88, els termes accomodo i arduena són fora de lloc;
– p. 106, diu Bolònia per Bolonya;
– p. 110, diu a mitjan d’abril per a mitjan abril;
– p. 113, diu creu per creure;
– p. 124, diu dod(e)cere per dod(e)ce;
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– p. 133, diu Tendes per Tendas;

– p. 451, diu fahïen per faïen;

– p. 173, diu dos cops Davant per Darrere;

– p. 494, sobre les corbes melòdiques de les interrogacions, caldria distingir entre interrogatives totals i
interrogatives parcials;

– p. 227, diu davant per darrere;
– p. 250, diu laudant per laudat;
– p. 259, en que gran és! la partícula inicial no és
interrogativa;
– p. 260, diu dues vegades quid per quod;
– p. 278, l’adverbi llatí gratis sí que ha passat al català;
– p. 279, diu inde ‘allà’ per inde ‘d’allà’;
– p. 308, diu moror per morior, i tristor per tristior;
– p. 321, diu que la t final del gerundi és merament
gràfica, però hauria de matisar-ho: a vegades és sensible (quan va seguida dels pronoms febles ho, hi);
– p. 351, el verb de l’expressió Déu vos guard no és
persona 1 sinó persona 3;
– p. 363, hom confon frases fetes amb mots compostos;
– p. 373, hom dóna la forma munyeixo com a normativa, quan no ho és;
– p. 382, diu vení per vendí;
– p. 405, diu protimus per protinus;
– p. 442, diu estare per stare;

– p. 502, diu Serà una excel·lent persona, on sembla
més genuí dir Deu ser una excel·lent persona;
– p. 355, diu ipsud per ipsum;
– p. 615, sobre la partícula negativa pas, sembla que
sí que és bastant clar quan cal emprar-la;
– p. 642, els «exemples de tres preposicions juxtaposades» són més aviat exemples de dues preposicions:
una de composta i una de simple;
– p. 648, no es veu clar que car sigui adverbi;
– p. 652, no es veu clar que enters (que) sigui adverbi;
– p. 674, el terme sanch no fa de complement directe,
sinó de subjecte;
– p. 680, en el segon paràgraf, redacció contradictòria.
Amb aquesta llista d’errors pretenem, d’una banda,
contribuir a una segona edició d’aquesta obra que
quedi més polida i, d’altra banda, advertir els lectors
que, tot i trobar-se davant una obra meritòria i vàlida,
cal estar atents a algunes imperfeccions, pròpies de
tota obra humana. Però el fet positiu és que comptem
amb una nova gramàtica històrica del català, posada
al dia. Li desitgem èxit.
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Sobre les locucions prepositives
«a títol (de)» i «a tall de»
Carles Riera

L

es locucions prepositives són grups de mots que
fan la mateixa funció que la preposició. Són formades per dos o més elements. Aquí ens referirem a
algunes construccions que contenen la locució a títol
(de), primer, i la locució a tall de, després.
Advertim, per començar, que avui s’usa força, però
creiem que sovint impròpiament, la construcció ‘a tall
+ adjectiu’, en comptes de ‘a tall de + substantiu’, i això
és degut, segurament, a una confusió entre les locucions a títol (de) i a tall de. Vegem-ho detalladament.
LOCUCIONS DEL TIPUS ‘A + SUBSTANTIU + DE’
Són força nombroses les locucions prepositives del
tipus ‘a + substantiu + de’, i algunes d’elles admeten
l’el·lipsi de la segona preposició, de, quan van seguides d’un adjectiu. Exemples:
–a instància (de) o a instàncies (de)1: Segons el ministre holandès, les amenaces s’adrecen especialment a
instàncies del govern / a instàncies governamentals i en llocs de gran afluència de públic.
–a costa (de): Els ramaders acusen els distribuïdors
francesos d’enriquir-se a costa d’ells / a costa seva.
–a desgrat (de): A desgrat de vosaltres / A desgrat
vostre, sóc i seré comunista, en el sentit més autèntic d’aquesta paraula2.
Un cas molt habitual d’aquest fenomen s’esdevé
amb la locució prepositiva a títol de, tal com veurem
a continuació.

A TÍTOL DE
Segons recull detalladament el Diccionari descriptiu
de la llengua catalana, s.v. títol, la locució prepositiva a títol (de) pot anar seguida d’un adjectiu o d’un
substantiu:
«a títol loc. prep. 1. [LOC de N1]; •[LOC ADJ1] D’acord
[amb una condició determinada]1. ~ informatiu, ~
personal, ~ il·lustratiu, ~ indicatiu // ~ d’exemple, ~
de curiositat. [...] els fets de la història econòmica
romanien confinats a una secció a banda. Entraven
en la teoria, si mai ho feien, a títol sols d’exemplificació [...].[Jàfer (1975) [T]: 30, p. 95]i. A títol documental, i com a tast, explicarem algunes d’aquestes
ornamentacions [...], sense la pretensió d’esgotar la
matèria. [Curet (1955): 21, p. 318]i.  •2. [LOC ADJ1]
D’una manera [determinada]1. ~ pòstum, ~ individual. [...] donaran la pròpia contribució d’homes i de
mitjans, recordant especialment aquelles benemèrites institucions que [...] es dediquen a títol especial
a l’educació, a la preparació professional, a l’assistència postescolar dels joves minusvàlids [...]. [Els
destinataris (1981) [T]: 26, p. 12]i.  •3. [LOC de N1/
que Vind1] (N1[esdeveniment]) Amb el pretext [d’un
esdeveniment]1. [...] l’any 1286 fou prohibit que tot al
llarg de la costa de Catalunya hom robés i s’apropiés
mercaderies, a títol de naufragi, com ho feien pertot
arreu. [Ventalló (1968): 37, p. 25]i. ¿Quantes voltes á
titul de que hi havien eixemplars dobles s’emportaren obres cap á Madrit de nostra biblioteca universitaria? [Valencia (1913): 41, niv. 2, p. 7]i. Var.: •a títols.»

1. DDLC (s.v. instància): «a instàncies de loc. prep. 1. [LOC N1] (N1[agent]) A causa de l’acció de [un agent]1. [...] no quedareu
eximits de la meva justícia, elaborada no a instàncies d’un darrer ímpetu sentimental, sinó en el curs de la nostra existència en
comú. [Benguerel (1955): N, p. 278]».
2. No és el cas, valgui dir-ho en nota, de a part (loc. adverbial i loc. adjectival) i a part de (loc. prepositiva), en què no trobem la construcció ‘a part + adjectiu’; exemples: «El vaig cridar a part», DIEC2, s.v. part; «Aquest és un cas a part», DIEC2, s.v. part; «A part de la
Lluna, la Terra no té cap altre satèl·lit», DIEC2, s.v. part; «Convé, però, observar que baró (a part de la seva significació de barón) no
té en català modern la mateixa extensió que el mot varón, que convé molts cops traduir per home, noi o mascle», P. Fabra, Converses
filològiques, conv. 44, 3-I-1920. Valguin aquests exemples del DIEC2 i de Fabra per a defensar la correcció de la locució a part de, de
la qual avui alguns correctors i escriptors prescindeixen sistemàticament en favor de a banda (de).
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Doncs bé, molt probablement la locució prepositiva
a títol (de), una de les que admeten el doble ús, o
sigui amb la preposició de i sense, ha influït sobre la
preposició a tall de, la qual en principi no admet l’el·
lipsi de la preposició de.
A TALL DE
En cap diccionari no trobem l’ús de la construcció ‘a
tall + adjectiu’, sinó de ‘a tall de + substantiu’. En el
Diccionari descriptiu de la llengua catalana, s.v. tall,
hi llegim:
«a tall de loc. prep. 1. [LOC N1] (N1[cosa, animat]) A
manera de (loc.).
a tall d’exemple, ~ salutació, ~
conclusió, ~ resum. A tall de peixatera, anava amb la
faldilla curta, el braç nu i espitregada. [Puig i Ferreter
(1934): N, p. 208]».
Cal fer notar que Fabra, en el seu DGLC, escriu «A tall
de, a la manera de» (s.v. tall). Els diccionaris posteriors a Fabra, com ara el DIEC, el GDLC, el Diccionari.
cat, el DDLC, han corregit Fabra, creient que l’equivalent exacte de «a tall de» és «a manera de», sense
l’article. Però això depèn de si fem precedir o no el
segon terme de la comparació d’un article indeterminat (un, una, uns, unes) —cas en què l’equivalència
més exacta és a la manera de— o de si no li’n fem
precedir —cas en què l’equivalència més exacta és a
manera de. Vegem els següents exemples3:
–Duia un paraigua a tall de piolet = Duia un paraigua
a la manera d’un piolet = Duia un paraigua a manera
de piolet.
–feixines disposades a tall de parapet4 = feixines disposades a la manera d’un parapet = feixines disposades a manera de parapet.
–empunyant el bastó a tall de sabre (P. Bertrana) =
empunyant el bastó a la manera d’un sabre = empunyant el bastó a manera de sabre.

–Aquest saluda a tall de general, saluda de qualsevol
manera = Aquest saluda a la manera d’un general...
– Mes hi estava, allà, a tall d’intrús, com pollastre
caigut en galliner d’altri (Víctor Català) = Mes hi estava
allà, a la manera d’un intrús, com pollastre… = – Mes
hi estava allà, a manera d’intrús, com pollastre…
– … i, amb les seves gàbies a la mà, s’arrencà a córrer
a tall de soldat, que assalta una trinxera (Ruyra) = ...
s’arrencà a córrer a la manera d’un soldat, que assalta
una trinxera ...
–… i em feren treballar pel meu passatge, sense
cap paga, a tall d’ordinari mariner (Carner) = ... i em
feren treballar pel meu passatge, sense cap paga, a
la manera d’un ordinari mariner.
–Sempre estava amb el cap acalat, a tall de locomotora, amb els ulls en terra (Carner) = Sempre estava
amb el cap acalat, a la manera d’una locomotora, amb
els ulls en terra.
–… i portava una túnica sutza, apedaçada, vil i, lligats
a tall de gamberes, uns cuirots recosits ... (Riba) = ...
i portava una túnica sutza, apedaçada, vil i, lligats a
la manera d’unes gamberes, uns cuirots recosits ...
–... pot fer de complement d’un altre nom juxtaposant-s’hi a tall d’un adjectiu (P. Fabra) = ... pot fer
de complement d’un altre nom juxtaposant-s’hi a la
manera d’un adjectiu5.
–… un orat, arbora els braços, s’alzina tot ell, gesticula a tall de posseït o de foll... (X. Benguerel) = un
orat, arbora els braços, s’alzina tot ell, gesticula a la
manera d’un posseït o d’un foll...
Segurament que hauria estat més encertat que els
diccionaris posteriors a Fabra no haguessin prescindit, en l’equivalència de a tall de, de a la manera de i,
això sí, hi haguessin afegit a manera de6.

3. Si, com han demostrat Germà Colon i Amadeu-J. Soberanas (cf. Panorama de la lexicografia catalana. De les glosses medievals a
Pompeu Fabra, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 1986, p. 227), Fabra seguia molt de prop el Dictionnaire général de la langue française, de Hatzfeld, Darmesteter i Thomas (París 1932), potser la locució a la manera de prové de l’equivalent francès a la maniere
(de) que els autors de l’obra francesa donen com a corresponent a la locució à l’instar (cf. ll. ad instar).
4. Exemple extret del Diccionari llatí-català, d’Enciclopèdia Catalana, traducció del següent exemple de Cèsar: cratis pro munitione
obiectas.
5. Notem que en, aquest cas, si escrivíem a manera d’adjectiu no seríem ben fidels al redactat de Fabra.
6. Aquest detall ens fa adonar, un cop més, de com és de difícil voler corregir l’obra de Fabra! La Gramàtica de la llengua catalana,
de l’Institut d’Estudis Catalans, 2016, sols consigna a manera de i no pas a la manera de (§19.9.3.5b).
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Per altra banda, cal dir que semblantment al que passa
amb a manera de / a la manera de, que en una locució
no hi ha l’article i en l’altra sí, passa també amb a
mercè de i a la mercè de7.
***
Vegem una sèrie d’exemples amb ‘a tall + adjectiu’,
els quals a parer nostre caldria corregir per ‘a tall de
+ substantiu’:
Assenyalarem, a tall exemplificador de la situació
periodística en relació amb el català, una sèrie de
casos → Assenyalarem, a tall d’exemple de la situació periodística en relació amb el català, una sèrie
de casos.
El secretari de Joventut assegura, a tall exemplificador, que seria absurd fer habitatges joves per a joves
immigrants → El secretari de Joventut assegura, a tall
d’exemple, que seria absurd fer habitatges joves per
a joves immigrants.
Permeteu-me la llicència bèl·lica; ho faig a tall instructiu i amb el joc semàntic de la situació com queda
definida molts cops en el que és l’enfrontament (amb
això es va iniciar el bloc) → Permeteu-me la llicència
bèl·lica; ho faig a tall d’instrucció i amb el joc semàntic de la situació com queda definida molts cops en el
que és l’enfrontament (amb això es va iniciar el bloc.
A tall conclusiu, proposem dues vies, una de les quals
és més subjectiva → A tall de conclusió, proposem
dues vies, una de les quals és més subjectiva
En vista d’aquestes dades, és possible de dibuixar, a
tall conclusiu, dos estadis en el procés de rotacisme
de /d/ intervocàlica en alguerès → En vista d’aquestes
dades, és possible de dibuixar, a tall de conclusió,
dos estadis en el procés de rotacisme de /d/ intervocàlica en alguerès.

45

Tanmateix, és veritat que hi ha algun cas en què la
construcció ‘a tall de + adjectiu’ no sona malament: a
tall informatiu. Això passa, probablement, perquè, si
bé diem (o escrivim) a tall informatiu, el nostre subconscient diu (o llegeix) a títol informatiu. Exemples:
Aquest recull de requeriments és a tall informatiu;
cal consultar la pàgina web dels estudis corresponents per tal de comprovar actualitzats tots els requisits → Aquest recull de requeriments és a tall d’informació; cal consultar la pàgina web dels estudis
corresponents per tal de comprovar actualitzats tots
els requisits.
A tall informatiu, recordem que la Unió Catalanista
havia celebrat el 1892 la seva primera assemblea,
sota la presidència de Lluis Domènech i Montaner →
A tall d’informació, recordem que la Unió Catalanista
havia celebrat el 1892 la seva primera assemblea,
sota la presidència de Lluis Domènech i Montaner.
En l’origen d’aquest ús anòmal de ‘a tall + adjectiu’
hi pot haver també la influència de l’estructura castellana ‘a manera + adj.’ (p.e., Cualquier afirmación
se hace a manera informativa bajo los lineamientos
de la legislación existente)8.
CONCLUSIÓ
Com hem dit, la locució prepositiva a tall de equival a
les locucions prepositives a la manera de i a manera
de, però no trobem pas exemples de «a (la) manera
exemplificadora», ni «a (la) manera instructiva», ni «a
(la) manera conclusiva» (per citar exemples vistos més
amunt), ni tampoc exemples de «a (la) manera informativa», la qual cosa ajudaria a confirmar la impropietat de l’estructura ‘a tall + adjectiu’.

7. «a la mercè de loc. prep. 1. [N1 (està) LOC N2] (N1[humà, col·lectiu]; N2[humà, col·lectiu]) En situació de submissió a la voluntat de
[algú altre, un col·lectiu]2. En l’estat en que han arribat les coses no creiem que hi hagi cap català que preuant-se bon fill de Catalunya
no se senti indignat al contemplar com estem a mercé d’un grup de criminals [...]. [Costa de Ponent1 (1923): 41, niv. 2, p. 18]i.  2. [N1
(està) LOC N2] (N1[humà]; N2[agent, element]) En estat de dependència de [un agent, un element]2.
~ les ones, a la mercè del
vent, ~ la tempesta, ~ l’atzar, ~ les circumstàncies. Jeroni obedient, a la mercè de les mans de la vella, mastega i engoleix sense
gana. [Capmany (1967): N, p. 128]i. Passem el Nil amb una barca que és portada a mercè de l’oreig suau un pic el minyó ha estès
la vela. [Díaz (1957): 98, p. 79]i. Var.: •a mercè de, •a mercès de», DDLC, s.v. mercè. Notem que l’exemple En l’estat en què han
arribat ... ho és de a mercè de i no pas de a la mercè de. La Gramàtica de la llengua catalana, IEC, 2016, recull a la mercè de i a
mercè de (§ 19.9.3.5l).
8. Potser en castellà és també més pròpia la construcció de manera informativa.
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Ensenyament i divulgació de la ciència
Carles Riera

E

l professor de la Universidade de Vigo, Carlos Garrido, amb
qui col·laboràrem en el Manual de galego científico (1a ed.:
2000; 2a ed.: 2011), acaba de publicar un altre tractat titulat A traduçom do ensino e divulgaçom da ciència (Universidade de Vigo,
Vigo 2016), un volum de 448 pàgines de lletra menuda.
Fa èmfasi en l’ensenyament i la divulgació de la ciència, coneixedor com és que avui dia la major part de la investigació científica es fa en anglès.
Dedica el primer capítol a descriure els diferents gèneres textuals
(article enciclopèdic, monogràfic..., guies pràctiques...) i a enumerar les principals característiques d’aquests textos (precisió, formalitat, coherència, internacionalitat).

Carlos Garrido

A traduçom do
ensino e divulgaçom
da ciència
Universidade de Vigo
Vigo 2016

En un segon capítol, l’autor es refereix a les pautes, als problemes i a les estratègies en la traducció de textos destinats a l’ensenyament i a la divulgació de la ciència.
En el capítol tercer, el més llarg, tracta de les modificacions substancials en la traducció de textos, d’índole morfosintàctica, aspectes sempre exemplificats partint de versions sobretot de l’anglès i
l’alemany. Recull aquí exemples dels anomenats «falsos amics»
(paraules d’una llengua de partença que s’assemblen notablement, per llur forma, amb paraules de la llengua d’arribada, però
amb significació nítidament diferent), dels Komposita alemanys
(p.e., Fliehkraft = * força d’escapament → força centrífuga), de la
polisèmia, de la sinonímia, de les sigles, etc.
És un llibre teòrico-pràctic escrit en galaico-portuguès. En efecte,
el model de llengua que defensa Carlos Garrido és el «galego
nom secessionista», o sigui el gallec que s’avé, des del punt de
vista ortogràfic, morfosintàctic i lèxic, amb el de les seves varietats geogràfiques com són el portuguès i el brasiler.
Es tracta d’un llibre en què els exemples són abundantíssims,
degudament acompanyats de les explicacions didàctiques.
Sens dubte és una obra que creiem que serà útil tant a professors i estudiants de traducció com als periodistes científics, com
també a qualsevol persona interessada en matèria lingüística.
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No tan diferents
David Vila i Ros

E

l basc (o èuscar) és difícil, el basc no té res a veure amb
el català, el basc no s’assembla gens a cap altra llengua...
Veritats inqüestionables o tòpics recurrents? Sí, és cert que el
basc és una llengua aïllada, és a dir, una llengua que no ha
pogut ser inclosa dins de cap família lingüística, i aquest fet ens
l’allunya de la catalana, indoeuropea i romànica. Però segur que
ambdues llengües no s’assemblen gens? Per demostrar-nos
que sí, que català i basc comparteixen moltes més coses de
les que ens imaginem a priori, Beatriz Fernández, professora
del Departament d’Estudis Bascos de la Universitat del País
Basc, ens presenta Basc per a catalanoparlants (O de com dues
llengües tan diferents s’assemblen tant), un llibre que ha estat
traduït i adaptat al català per la filòloga Anna Pineda i que Voliana
Edicions acaba de publicar.

Beatriz Fernández
Anna Pineda

Basc per a
catalanoparlants
(O de com dues
llengües tan diferents
s’assemblen tant)
Voliana Edicions, 2016

Basc per a catalanoparlants conté, lògicament, nocions de gramàtica, però cal aclarir que el llibre té poc a veure amb un manual
tradicional d’aquesta matèria. I és que el text és ple de referències
històriques, literàries i fins i tot gastronòmiques —estem parlant
del País Basc!— que serveixen per a explicar d’una manera més
entenedora l’estructura i el funcionament de la llengua basca.
Així, mitjançant exemples senzills, l’autora i la traductora ens
demostren les similituds que hi ha entre aquesta llengua i el
català, unes similituds que, si sou amants de la diversitat lingüística, de ben segur que us despertaran l’interès envers el basc i
us faran venir ganes d’aprendre’l.
Amb Basc per a catalanoparlants Voliana Edicions continua fent
palès, doncs, el seu compromís amb les llengües minorades i el
desig que totes puguin assolir la plena normalitat en el territori
que els correspon. Perquè aquest és, també, un altre punt d’unió
entre el català i el basc. L’anhel de normalitat.
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