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• Federalisme i independència
• Mimologismes
• Errors de lèxic
• Llorenç Planes:

enginyer agrònom, escriptor i polític nordcatalà

CaraCterístiques prinCipals

• Pren com a base l’enfocament comunicatiu per

tasques, establert tant en la programació del Consorci
per a la Normalització Lingüística (CPNL) i de la
Direcció General de Política Lingüística (DGPL) com en
la del Marc europeu comú de referència (MECR).
• Consta de quatre llibres, un sol volum per a cada
nivell: Bàsic, Elemental, Intermedi i Suficiència (tots
acompanyats del Solucionari corresponent).
• Cada llibre conté 18 unitats (6 unitats per a cada curs
o subnivell). A més, es complementa amb un apèndix
teòric gramatical, independent de les unitats.
• Cada unitat conté una imatge inicial, activitats sobre
aquesta imatge, moltes activitats a l’entorn del tema
de la unitat i una tasca final global, que sempre es fa
en grups i que afecta totes les competències.
• Les activitats tracten competències diverses, són
progressives en la dificultat i serveixen per tornar
a treballar aspectes tractats.
• L’elaboració d’aquest material s’ha dut a terme amb la
finalitat de garantir l’èxit dels alumnes en l’ús comunicatiu
de la llengua, al mateix temps que s’assoleixen els
continguts establerts pel CPNL i la DGPL.
• Amb aquest material es dota l’alumne d’eines útils
tant per a la comunicació quotidiana com per a la
preparació dels exàmens.

Presentem un Quadern d’activitats
per a cada nivell, que constitueix una eina
de primer ordre per practicar, repassar,
reforçar o consolidar els coneixements
adquirits. El quadern presenta un ventall
molt ampli d’activitats, de tipologia
ben diversa. A més, i pensant especialment
en els alumnes autodidactes, al final
trobareu el solucionari de totes
les activitats.
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editorial

Declaració sobre la marginació del català
Atesa la seva gran oportunitat, Llengua Nacional s’adhereix a la declaració que reproduïm tot seguit.

D

avant les iniciatives que recentment han adoptat
el govern espanyol i els governs autonòmics de la
Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Aragó
sobre l’ús, l’ensenyament i la denominació de la llengua
catalana, la Junta de Govern de l’Associació Internacio
nal de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) denuncia:
1. La planificació i aplicació d’unes mesures legis
latives, en particular a les Balears i el País Valencià,
que, invocant sovint com a pretext l’aprenentatge de
llengües estrangeres, tenen com a objectiu marginar
encara més la llengua catalana en tots els àmbits d’ús,
particularment en l’educatiu.
2. La inacceptable denominació que aplica a la llen
gua catalana la Llei de llengües d’Aragó recentment
aprovada per les Corts autonòmiques, que recorre al cir
cumloqui «llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental»
(popularitzat a través de l’acrònim LAPAO) per a desig
nar el català de la Franja, establint alhora regulacions
que en dificulten greument l’ús normal i l’aprenentatge.
3. La constant i creixent obstrucció política a la inter
comunicació audiovisual entre tots els territoris de llen
gua catalana, que no sols lesiona la cohesió lingüística
i la normalitat cultural de la comunitat catalanoparlant,
sinó que s’oposa als més elementals principis de lliure
circulació de la informació, de foment del mercat audio
visual i d’estímul de la intercomunicació entre regions
veïnes de la Unió Europea.
4. El setge judicial, legislatiu i administratiu a les
polítiques educatives favorables al manteniment o la
implantació del català com a llengua vehicular en els
sistemes d’ensenyament propis (una eina indispensable
per a assegurar l’adquisició suficient de l’idioma propi
per part de tots els ciutadans, tal com ja queda garantit
per a la llengua oficial de l’estat), dins una estratègia
sistemàtica òbviament orientada a preservar una situa
ció heretada de dissimetria i subalternitat per a la llen
gua catalana.
5. La manipulació de la qüestió onomàstica i de la
variació geogràfica, que persegueix la fragmentació de
la consciència lingüística unitària, la degradació de les
estructures del sistema lingüístic comú i el foment arti
ficial de barreres innecessàries en la intercomunicació
fluida entre els parlants d’un mateix idioma.
6. Les estratègies polítiques destinades a obstacu
litzar la visibilització de la llengua catalana, tant en el

si dels estats on es parla, llevat d’Andorra, com en les
institucions de la Unió Europea. A l’Estat espanyol,
en concret, es troba a faltar l’adopció de mesures que
assegurin la reconeixença efectiva de la pluralitat lin
güística de l’estat, especialment en els àmbits educa
tiu, institucional i mediàtic, i la projecció internacional
de la llengua catalana i de les seves manifestacions
culturals.
Totes aquestes actuacions no sols vulneren els drets
lingüístics i civils més bàsics dels ciutadans de llengua
catalana, sinó també les recomanacions explícites de la
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minorità
ries (articles 7, 8 i 10), les quals vetllen per garantir els
usos normals d’aquestes llengües i la seva denomina
ció acadèmica. A més a més, les regulacions i disposi
cions restrictives que denunciem contravenen l’esperit
i fins i tot la lletra dels diversos estatuts d’autonomia,
que encomanen a les institucions la promoció decidida
de la llengua pròpia, i a més s’oposen al precepte de
«especial respecte i protecció» de les llengües coofi
cials, entre elles la catalana, nítidament expressat en
l’article 3 de la Constitució espanyola de 1978.
Així mateix, la Junta de Govern de l’AILLC obser
va amb preocupació que l’estat francès no hagi signat
encara la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries i que no adopti unes mesures suficients
per a assegurar el respecte i la protecció de les llen
gües «regionals» de França, entre elles la catalana, que
l’article 79 de la Constitució francesa proclama com a
«patrimoni» de la República.
En conseqüència, l’AILLC demana als responsables
polítics corresponents que observin els criteris científics
en el tractament de la llengua catalana, assegurin els
drets lingüístics consagrats per la normativa internacio
nal (Declaració Universal dels Drets Humans, Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics, Carta Europea
de les Llengües Regionals o Minoritàries), interpretin i
apliquin favorablement a les diverses llengües de cada
estat els principis establerts per la legislació vigent, els
millorin, si és el cas, en aquest sentit i posin fi a la dis
criminació dels seus ciutadans catalanoparlants pel fet
d’expressar-se en aquesta llengua i de reivindicar la seva
normalitat política i cultural. u
Barcelona, 7 de juny del 2013

Llengua Nacional - núm. 84- III trimestre del 2013

3

índex

editorial
• Declaració sobre la marginació del català . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3

Premi Ramon Aramon i Serra a la Lleialtat Lingüística . . . . . . 

5

sociolingüística
• Federalisme i independència. Marcel Fité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
• Setge a la llengua... Bernat Joan i Marí .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
• El català de l’Alguer, més de vint anys a l’escola. Joaquim Arenas . . . . .  19
societat
• Aquest Barça ultratja i ofèn. M. Coscollet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
història
• Història de la quadribarrada (III). Josep M. Alentà . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
assertivitat
• Com dir les coses...? Anna Iglésias i Anna Sangles  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
lèxic
• Mimologismes. Josep Espunyes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Errors de lèxic (I). Josep Ruaix i Vinyet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Afinant expressions quotidianes. Pere Ortís  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Alguns usos incorrectes de «estar». David Casellas i Gispert  . . . . . . . . . . 

26
29
32
33

sintaxi
• Sobre «tal com». Carles Riera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Literatura infantil i juvenil
• L’imaginari nacional... Gemma Pasqual i Escrivà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
amics i mestres
• Joana Raspall: una vida al servei del país. Pere Martí i Bertran . . . . . . . .  37
• 1913: Rosselló-Pòrcel, Espriu, Villangómez... Andreu Salom i Mir  . . . . .  38
• Llorenç Planes: Enginyer agrònom... David Pagès i Cassú  . . . . . . . . . . . .  39
bibliografia
• La història indignada dels catalans. Víctor Alexandre . . . . . . . . . . . . . . 
• Estilística llatina. Carles Riera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Obra catalana. R. Puig Coromines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
• Joan Solà, in memoriam. Abel Carretero Ernesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

45
45
46
46

Catalunya, que anà formant-se al
llarg dels segles com a personalitat ètnica, històrica i econòmica,
trobà en el renaixement literari
el verb que li feia recobrar el sentit nacional. Cal, doncs, que no
emmudeixi, ni tan sols s’afebleixi,
la seva veu, que dita en llengua
catalana és l’expressió fidel autèntica de la seva ànima.
Decret de creació de l’Institut d’Estudis Catalans
Publicació i administració:
Associació Llengua Nacional
Registre d’Associacions núm. 12842
Dipòsit Legal: B-35574-91
ISSN: 1695-1697
Adreça postal:
C. de Sant Pere més Alt, 25
08003 BARCELONA
A/e: llengua@llenguanacional.cat
http://www.llenguanacional.cat
Director: Ramon Sangles i Moles
A/e: rsangles@llenguanacional.cat
Consell assessor: Miquel Adrover,
Alícia Arnau, Gabriel Bibiloni, Abel
Carretero, David Casellas, Carles
Domingo, Mercè Espuny, Francesc
Esteve, Joan Ferrer i Costa, Josep Ferrer i Ferrer, Marcel Fité, Pilar Gispert,
Victòria Gras, Albert Jané, Bernat
Joan, Joan-Carles Martí, Eduard
Molins, Maria J. Navarro, Víctor
Pallàs, Carles Riera, Josep Ruaix,
Jordi Solé i Camardons
Portada: Salvador Espriu
Muntatge: Alícia Arnau

L lengua N acional és membre de l’APPEC i té el suport de
4

Llengua Nacional - núm. 84 - III trimestre del 2013

La redacció no s’identifica
necessàriament amb les opinions
expressades en els articles publicats.

P remi R amon A ramon i S erra

Premi Ramon Aramon i Serra
a la Lleialtat Lingüística

E

l proppassat dia 3 de maig, l’actriu barcelonina
Montserrat Carulla i Ventura va rebre el premi Ramon
Aramon i Serra a la Lleialtat Lingüística, concedit
per l’Associació Llengua Nacional. L’acte, que va ser molt
lluït, es va celebrar al Centre Moral i Cultural del Poblenou
(Barcelona), conduït per la cantant animadora Núria Inglès
i seguit per una nombrosa i entusiasta assistència. Hi hagué
parlaments de Joan Buxadé, president de la Fundació Mossèn Pius Bosch; de Núria Aramon, filla de qui dóna nom al
premi; de Salvador Cot, director de Nació Digital (<www.
naciodigital.cat>), i de Santiago Espot, vice-president de
Llengua Nacional i president de Catalunya Acció.
Montserrat Carulla fou distingida, segons el jurat, per
la seva trajectòria de lleialtat a la llengua catalana i com
a personalitat destacada en defensa dels drets nacionals
de Catalunya. Ella, en rebre el premi, destacà la progressió del sobiranisme entre la societat catalana i recità «El
meu poble i jo», de Salvador Espriu; «La campana de Sant
Honorat», de Josep Maria de Sagarra, i «La casa de la
misericòrdia», de Joan Margarit.
Al final de l’acte la presentadora ens obsequià amb unes
emotives sardanes cantades (La puntaire, Per tu ploro,...) i
el Cant de la Independència, amb lletra de Vicenç Albert
Ballester. Al final, en l’acollidor pati del Centre i en un vespre molt suau, es va servir una copa de xampany.
Montserrat Carulla, guardonada aquest 2013, succeeix
en la distinció l’entrenador de futbol Pep Guardiola, que va
rebre el premi en l’edició de l’any passat. u
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Divendres 3 de maig 2013, a 2/4 de 8 del vespre

Llengua Nacional
lliuararà el
Premi Ramon Aramon i Serra
a la Lleialtat Lingüística 2013 a

Montserrat Carulla
a la sala d’actes del Centre. Tots hi sou convidats!

Farmàcia
mofarmàcia
nia infantil
i dietètica
omeopatia

Ortop
pèdia
Ortesis
Pròtesis
uts tècnics

| 08005 Barcelona | Tel. 93 309 18 6
69 | Fax 93 309 19 41 | mprats002@cofb.net

Montserrat Carulla en
el moment de rebre el
guardó.
D’esquerra a dreta:
Ramon Sangles, Núria
Aramon, Montserrat
Carulla i Santiago
Espot.
Foto: Ricard Zegrí
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Montserrat Carulla fent el seu parlament un cop rebut el Premi.

Una mostra del públic assistent a l’acte.

Foto: Francesc Jutglar

Foto: Ricard Zegrí

Joan Buxadé, president de la Fundació Mossèn Pius Bosch, a
l’hora del seu parlament.
Foto: Ricard Zegrí

Salvador Cot pronunciant el seu parlament.
Foto: Ricard Zegrí
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Montserrat Carulla, atesa pel president del Centre, Josep Gili, a l’hora de signar
el llibre de visites.
Foto: Ricard Zegrí

Núria Anglès cloent animadament l’acte amb les seves cançons.
Foto: Ricard Zegrí
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Federalisme i independència
Marcel Fité

E

l senyor Pere Navarro diu que és federalista. Jo també.
Es pot ser demòcrata i no ser federalista? Potser sí, però
jo no sé com. Ara bé, el federalisme del senyor Navarro
el portaria a dir NO a la independència de Catalunya. El meu,
en canvi, em portaria a votar SÍ. Explicaré per què.
Entenc que federar significa acordar una determinada
unió mitjançant un pacte. Un pacte que s’ha de basar en la
mútua confiança i en la fidelitat als compromisos que s’hagin
acordat. Un pacte, en definitiva, basat en el valor que abans
es donava a la paraula.
Si el lector m’acompanya a fer una mica d’espeleologia
del mot federar, descobrirà que aquest, en cadascuna de les
seves cavitats, coves i avencs més remots, ja contenia els
gens semàntics del seu significat actual. En efecte, federar
prové de la forma indoeuropea *bhoid, que significava ‘persuadir’, i va evolucionar cap a les formes llatines foedus
(‘pacte’, ‘tractat’), fido (‘tenir confiança’) i fides (‘fe’, ‘fidelitat’, ‘perfídia’).
En català antic, aquesta arrel ja apareix cap a 1370, a la
Crònica de Pere el Cerimoniós, i la tornem a trobar en el Tirant
lo Blanc: «yo per mon offici seria molt aconsolat que pogués
posar pau e bona confederació entre vós e Tirant lo Blanc...».

8
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Però qui va difondre i potenciar l’ús i el sentit modern del
mot federar a casa nostra va ser Pi Margall en la seva obra.
La llibertat i l’esperit de pacte m’atreviria a dir que formen part de l’ADN català. Ramon Llull, el primer autor que
escriu filosofia en una llengua romànica, ja definia la llibertat i afirmava que era «la forma intel·lectual donada a l’home
perquè francament faça bé e francament esquivi mal».
La visió d’un horitzó geogràfic espanyol unit des de la
llibertat, el pacte i una igualtat real, apareix ja en alguns
dels nostres textos primerencs. Des de les Cròniques de
Bernat Desclot i Ramon Muntaner, fins a les de Jaume I i
Pere el Cerimoniós, en què Jaume I no tenia cap mania a
justificar la conquesta de Múrcia i el seu lliurament posterior al rei castellà per la seva voluntat de «salvar Espanya», i Pere el Cerimoniós considerava un deure intervenir
en la política peninsular —ajudant Castella— per tal de
mantenir la igualtat, l’equilibri i les bones relacions entre
els regnes d’aquella península anomenada geogràficament
Espanya.
Però, més enllà de les paraules, el suport efectiu de
Catalunya i la Corona d’Aragó a Castella va ser una constant
al llarg de la història. Només cal recordar els noms de les
batalles de Sagrajas, de Bairén, d’Uclés, d’Alarcos, de
«las Navas de Tolosa», en totes les quals les tropes catalanes lluitaren al costat de les de Castella. En l’àmbit de
les conquestes concretes, que després van passar a mans
exclusivament de Castella, Ramon Berenguer IV va ajudar Alfons VII en la conquesta d’Almeria, Alfons el Cast
ajudà Alfons VIII a conquerir Conca, Jaume II col·laborà
en la conquesta de Tarifa i de Gibraltar, Pere el Cerimoniós en la d’Algesires...
La unió entre Catalunya i Aragó s’havia fet sota el
marc d’una estructura confederal, basada en el pacte, en
la llibertat derivada de la pròpia sobirania i en el respecte
als drets territorials. Quan més endavant es va produir
la unió dinàstica entre Ferran d’Aragó i Isabel de Castella, es va fer també d’acord amb aquest sistema federatiu catalano-aragonès, basat en una concepció pactista
del poder i en l’esquema d’una estructura plurinacional.
Això era, si més no, el que es volia indicar amb la divisa
«Tanto monta, monta tanto» (que ja ens ha arribat exclusivament en castellà).
Tant Isabel com Ferran eren de la família castellana
de Trastàmara, amb una sensibilitat i uns objectius polítics molt allunyats dels nostres comtes-reis. A partir de
la seva unió, la Cort se sedentaritzà al centre peninsular;
el castellà esdevingué la llengua cortesana i, per tant,
la de la noblesa i del poder, i l’explotació dels territoris
d’Ultramar va ser reservada exclusivament als interessos i
designis de Castella. Hi ha qui opina que a partir d’aquell

sociolingüística
moment començà una gran falsificació de la història, però ara
no entrarem en aquest tema.
El comerç del Mediterrani, desatès i desplaçat a l’Atlàntic, va perdre la seva anterior energia, i Catalunya, que
tradicionalment havia tingut un gran protagonisme comercial
a la zona, entrà en una etapa d’esllanguiment i de pobresa en
algunes parts del seu territori. Malgrat això, i segons Vicens
Vives, «un cert clima de germandat entre els pobles reunits
sota el mateix ceptre» presidí aquella època.
Amb el descobriment i conquesta d’Amèrica, Castella
va passar a ser la mestressa i senyora d’una bona part del
món. En el seu imperi «nunca se ponía el sol». Tot i això,
Carles I va declarar la primera fallida estatal de l’època
moderna en 1557, quan l’or, la plata i les pedres precioses
arribaven d’Amèrica a carretades, com mai no havien fet
en cap dels imperis coneguts en la història. Poc després, la
hisenda de Felip II es va tornar a enfonsar en 1596. Dotze
anys més tard, l’any 1606, el deute de l’Estat era de 22,7
milions de ducats i les arques públiques ja havien consumit
tots els ingressos previstos fins a 1611. En 1618, en temps
de Felip III, els ingressos estaven altra vegada gastats per
endavant. L’any 1626, l’Estat, ofegat pels deutes, va fer
fallida un cop més...
Exhaurides les arques de l’Estat, els dirigents polítics
espanyols (o castellans, tant se val) van posar els seus ulls
en els territoris que, a partir d’una hisenda pròpia, s’havien
administrat bé. Els mitjans de «comunicació» (o de manipulació) d’aleshores es van posar immediatament al servei
del poder. Un poeta, el nom del qual no m’importa, ho pregonava així:
En Navarra y Aragón
no hay quien tribute un real;
Cataluña y Portugal
son de la misma opinión;
sólo Castilla y León,
y el noble pueblo andaluz,
llevan a cuestas la cruz.
Tot i que Catalunya tributava més d’un milió de ducats
—sense participar per a res en la colonització americana—,
el poderós comte-duc d’Olivares decidí, amb el vist-i-plau de
Felip IV, dirigir una «obligada guerra» contra els catalans.
Guerra de la qual va sortir més aviat escaldat, atesa la
derrota de Montjuïc, esdevinguda el 26 de gener de 1641.
Catalunya, però, hi acabà perdent la Catalunya del Nord —fet
que no impedí que Felip IV celebrés durant tres mesos festes
pantagruèliques i procaces en honor del tractat— i era posada
en remull per al que s’esdevindria l’any 1714.

Defenses de l’opció federal
Ni en els pitjors moments de la nostra història no van
mancar persones i moviments en defensa dels drets nacionals —i, per tant, federals— de Catalunya dins la Monarquia Hispànica. Narcís Feliu de la Penya va ser el cap de
brot d’un d’aquests moviments. La seva obra El Fénix de
Cataluña, publicada en castellà uns anys després de la

Guerra dels Segadors, es proposava fer renéixer les «antigues
grandeses» del país després de tres segles d’estancament.
Quan el sistema descentralitzat, federatiu, es va veure
amenaçat amb l’arribada de Felip V de Borbó, es va optar per
apostar per l’arxiduc Carles i el bàndol aliat en la Guerra de
Successió. La continuïtat d’aquell sistema va ser defensada
per la pràctica totalitat de la Corona d’Aragó.
La derrota de l’Onze de Setembre va comportar una
forta centralització política i una obstinada persecució de la
llengua, la cultura, els trets identitaris i molt especialment
la memòria històrica dels ciutadans de Catalunya. «No se
deben elegir medios flacos y menos eficaces, sino los más
robustos y seguros, borrándoles de la memoria a los Cathalanes todo aquello que pueda conformarse con sus antiguas
abolidas constituciones, usáticos, fueros y costumbres.» La
seva intenció era clara i manifesta. Els seus adjectius, també:
Llengua Nacional - núm. 84 - III trimestre del 2013
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«[Para que] haga más sociables aquellos indómitos, pertinaces genios, y rindan su aspereza al trato suave de las gentes
de la Corte; des de la qual olvidarán con menos repugnancia,
â expensas del tiempo, y del agrado, la ciega pasión por sus
Fueros, y peculiar gobierno...»
Tot i la duresa de la repressió, no va trigar a haver-hi
reaccions encaminades a recordar als anglesos els seus compromisos envers Catalunya i l’autogovern perdut, com ara el
document «Via fora els adormits» o bé, més tard en la capital
espanyola, la Representació que diputats de l’antiga Corona
d’Aragó van llegir a les Corts convocades per Carles III.
Més endavant, Antoni de Capmany recordava amb delectança els temps en què tots els ciutadans eren «iguals per a
la participació en els honors» i ningú no volia ésser «inferior
als altres en virtut i en mèrit [...]. D’aquesta noble emulació
emanaren la decència, el capteniment i l’honradesa dels artesans barcelonins». I pensava que el que havia donat prestigi
a Barcelona era l’antiga «forma de govern popular, la saviesa
de les lleis i la puresa i l’austeritat dels costums». I respecte
al que defensaven alguns diputats a les Corts de Cadis, considerava que la «proposició general segons la qual Espanya
no ha tingut mai una Constitució és falsa, errada i injuriosa
per a les províncies de furs, que componen una tercera part
de la monarquia», fet que constituïa una clara reivindicació
de les constitucions catalanes abolides en 1714.
L’obra de Pi i Margall

El primer intel·lectual i polític que parlà de federalisme a
l’època moderna va ser Francesc Pi i Margall. Proudhon va
publicar Principi federatiu, l’any 1863, però nou anys abans,
Pi i Margall ja havia esbossat les bases del seu pensament
federalista.
El seu ideari tenia com a eixos la llibertat, la democràcia i el pacte. Per a ell «la llibertat constituïa la diferència
característica (de l’ésser humà) amb els altres». Una llibertat
que necessita l’ordre per a ésser plena: «Hi ha un problema
tan antic com la societat, tan transcendental com el destí de
l’espècie humana: l’harmonització entre la llibertat i l’ordre.»
Per a ell, només des de la llibertat i la sobirania es pot
arribar a la federació: «La constitució d’una societat d’éssers
intel·ligents i per això mateix sobirans [...] forçosament s’ha
de basar en el consentiment exprés, determinant i permanent
de cada un dels individus.»
Pi i Margall considerava imprescindible la descentralització del poder, que a Espanya resultava especialment justificada: «Un conjunt feliç de circumstàncies, a Espanya, la
fa possible, si no fàcil. Algunes de les províncies [sic] han
estat regnes independents durant molts segles. Tenen la seva
història, la seva llengua, els seus costums, la seva legislació,
els seus furs...»
I es queixa que «a Espanya hem vist desaparèixer fins els
últims vestigis de les nostres antigues llibertats després d’arrodonida la Monarquia amb la unió de la corona d’Aragó amb
la de Castella. Va anar creixent el despotisme.»
La seva visió de l’estat centralista era clarament negativa
(i potser actual!): «L’organització administrativa és compli10
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cada, il·lògica, tardana, insuficient. Pel frec dels seus diferents
elements i el mal engranatge de les seves rodes, perd a cada
moment velocitat i força.»
Pi defensava ja el concert econòmic (llàstima que els nostres polítics no el llegissin!). «Amb facultats a les regions
per a recaptar, pels tributs i mitjans que creguin més fàcils
i menys onerosos, la quota que per aquest concepte els correspongui [...]. S’ha concebut a Barcelona la idea d’un concert econòmic amb l’Estat, per a la imposició i cobrament
de tots els tributs. De projecte antinacional, el qualifica el
periòdic El Imparcial, però nosaltres sincerament l’aprovem
i l’aplaudim.»
Socialment va ser un avançat al seu temps i a la història.
Llàstima que els capitostos de la Revolució Soviètica també
el desconeguessin: «Fondre en una de sola les dues forces
—capital i treball— i fer que la riquesa circuli per tot el cos
social, com circula la sang pel cos de la gent sana, ha de ser
avui l’objecte de les lleis i el fi del dret. Per a assolir-ho n’hi
ha molts que proposen la nacionalització, alguns de la terra,
i d’altres de tots els instruments de treball. Nosaltres davant
el temor que s’afebleixi la personalitat de l’individu i dificulti
per altres vies el moviment econòmic, hi afegim la impossibilitat d’establir-la sense respectar els interessos creats i ens
decidim per altres procediments.»
Sigui com a president de la I República o com a diputat,
Pi i Margall va renunciar a la paga que per llei li corresponia de «haberes pasivos». Pi, un home d’una gran integritat,
no admetia que, estant en edat laboral, pogués rebre diners
que no anessin lligats al treball. Tot i això, els enemics de la
República, de la democràcia i del federalisme es van abraonar
sobre la seva figura amb tota la ràbia i furor de què van ser
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capaços: «En la impossibilitat de guanyar-me amb afalacs,
van resoldre destruir-me amb la difamació. I així ho van fer.»
El dia 3 de maig de 1873 va patir un atemptat al seu mateix
domicili. La bala només el ferí. El seu agressor, en canvi, se
suïcidà davant seu.
Tal com va fer veure Leandre Colomer al seu dia, el pensament de Pi i Margall va tenir una gran influència entre les
esquerres i els demòcrates catalans. El republicanisme federal (Pi i Arsuaga, fill seu), el socialisme republicà (Alomar,
Rovira i Virgili), el nacionalisme d’esquerra (Macià), l’anarquisme (Joan Montseny) i el comunisme (Arquer) serien en
bona mesura deutors dels seus textos.
Tot i això, la seva obra, rigorosa i profunda, no sembla que
hagi entusiasmat els corrents polítics actuals. Els uns potser
perquè el troben massa d’esquerres. Els altres, potser massa
explícit i clar a l’hora de parlar dels drets de les nacions que
actualment encara formen part de l’Estat espanyol.

Història d’una frustració
A parer meu, l’objectiu històric del catalanisme havia tingut sempre un horitzó hispànic. Des de Jaume I fins a l’Artur Mas de la primera legislatura, i passant per Jordi Pujol,
Pasqual Maragall i José Montilla. L’expressió que millor
sintetitzaria aquell objectiu fóra l’encunyada per Prat de la
Riba, la de «l’Espanya gran». És a dir, la idea d’una Espanya
equivalent a l’antiga Hispania geogràfica, abans que Castella

s’apropiés d’aquest topònim i el monopolitzés amb finalitats
polítiques. El terme que més tard es va recuperar per a traduir
aquest concepte va ser, com és sabut, el d’Ibèria.
Una Ibèria que el catalanisme històricament havia somiat
confederada i completa, integrada per tots els pobles que hi
han coexistit, vivint en pau, harmonia i igualtat de drets i
deures. Per no caure en un idealisme ingenu i, sobretot, per
entendre’ns, s’hauria tractat de la Ibèria que van enllaçar per
la via matrimonial els Reis Catòlics, abans que Felip IV la
comencés a esquarterar, l’any 1640, per obra i gràcia de la
recomanació del comte-duc d’Olivares i a causa de les disbauxes econòmiques i de tot ordre que la monarquia duia a
terme (veg. «El rei es diverteix» a <coscollet.blogspot.com>).
El projecte que predicava Olivares era clar com l’aigua:
«Tenga V. M. por negocio más importante de su monarquía
el hacerse rey de España; quiero decir, Señor, que no se acontente V. M. con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia,
conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo
mudado y secreto por reducir estos reinos de que se compone
España, al estilo y leyes de Castilla». Tot un projecte històric.
Un projecte històric que va costar a la Corona hispànica
la pèrdua de Portugal i l’esquarterament de Catalunya de les
comarques del Rosselló, el Capcir, el Conflent, el Vallespir,
el nord de la Cerdanya i la Fenolleda. Però no solament això.
Va ser un projecte històric que ni tan sols va «reduir
Catalunya a l’estil i lleis de Castella», ja que, quan la ferida
de 1640 encara supurava, l’any 1714, Felip V, ajudat per les
tropes franceses, va entrar a sang i foc a Barcelona, com poc
abans havia fet a tot Catalunya i a tota la Corona d’Aragó.
I aleshores, a més de les moltes repressions que imposà a
la nació catalana, establí —únicament a Catalunya— l’imLlengua Nacional - núm. 84 - III trimestre del 2013
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post global que es conegué com a cadastre. Aragó i València
pagaren per un altre sistema anomenat l’equivalent. Aquest
nou impost —que en teoria havia d’igualar els territoris
«al estilo y leyes de Castilla»— es pagava exclusivament a
Catalunya i, si bé alguns reis espanyols (Ferran VI, Carles
III) intentaren estendre’l a la resta de l’Estat, tingueren molta
oposició i no ho aconseguiren.
Felip V vencé, però no convencé. El mateix Pi i Margall
sintetitzava els resultats d’aquella política imposada «contra
les tendències i les tradicions de les nostres províncies» amb
aquestes paraules: «La unitat política tal com s’ha fet, ha
conduït a la impossibilitat de construir res» que no sigui «el
despotisme, la immoralitat i el caos».
No obstant això, la fe en una unió federal basada en el
pacte i la confiança no es va esborrar mai de la memòria dels
catalans. Antoni de Puigblanch, per exemple, proposava l’any
1835 que la Península es dividís «en tres estats independents,
a més de Portugal, però inseparablement confederats per un
capítol de les Constitucions respectives».
Pere Felip Monlau demanava, l’any 1837, «la reintegració dels antics drets i tradicions històriques». Poc després va
ser deportat a Canàries. Rubió i Ors escrivia, l’any 1841, que
«Catalunya pot aspirar encara a la independència, no a la
política, ...però sí a la literària». L’any 1851, Joan Guardiola,
considerava que Espanya «no és, en rigorós i bon sentit de la
paraula, una sola nació, sinó un feix de nacions».
Com a prova que aquest sentiment es mantenia molt viu
entre el poble, hi ha el fet que Carles Maria de Borbó (Carles
VII per als carlins) es va veure empès a prometre, en el seu
manifest de 1872: «El que ell [Felip V] us tragué com a rei,
jo, com a rei, us ho torno... Jo us torno els vostres furs, per-
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què sóc el mantenidor de totes les justícies... No pot imposar-se ni cobrar cap tribut que no hagi estat votat en Corts a
Catalunya.»
Valentí Almirall considerava que els greuges soferts
per Catalunya eren de més «gravetat» que els soferts per la
majoria de colònies que s’havien independitzat d’Espanya.
«Malgrat que se’ns tracti com un país conquistat», deia, el
catalanisme aspiraria a «trencar la unitat uniformadora que
ens asfixia, però amb igual força desitja la unió de donar-nos
salut i força. Volem viure, no amarrats i lligats, però sí enllaçats amb els altres pobles de la Península».
Cambó considerava que el problema d’Espanya requeria el
«reconeixement definitiu del fet diferencial que és Catalunya
com una indestructible realitat hispànica» i sempre lligat al
«reconeixement sincer del dret que tenen els catalans a conservar la seva personalitat col·lectiva i a regir amb plenitud
la seva vida interior».
Francesc Macià, que proclamà la República Catalana dins
la Federació Ibèrica, es proposava, «un cop obtinguda la llibertat nacional, facilitar amb tota la cordialitat la federació
de pobles ibèrics».
Per a Vicens Vives, el missatge del catalanisme era «una
bona nova humana i social». I opinava que, «si poguéssim
estendre-la a tot Espanya i entre tots junts construir una
comunitat moderna, pràctica i eficient, justa, pacífica i tolerant, podríem cancel·lar els deutes dels nostres precursors i
constatar el final de les nostres preocupacions vitals».
Però aquest projecte històric català, aquesta visió de les
relacions polítiques en l’àmbit de la Península, han topat sempre frontalment amb el projecte històric que un dia dissenyà
Olivares —«reducir estos reinos de que se compone España,
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al estilo y leyes de Castilla»— i que sempre ha perviscut en
una determinada mentalitat espanyola, incapaç d’imaginar
cap altre escenari de convivència que no sigui el del domini
i l’hegemonia de Castella.
El pensador liberal Ortega y Gasset considerava que «sólo
cabezas castellanas tienen órganos adecuados para percibir
el gran problema de la España integral».
El polític falangista José Antonio Primo de Rivera proclamava que «Castilla no ha entendido lo local nunca; Castilla
sólo ha podido entender lo universal, y por eso Castilla se
niega a sí misma, no se fija en donde concluye, tal vez porque
no concluye ni a lo ancho ni a lo alto».
L’òrgan del nacional-sindicalisme castellà, La Conquista
del Estado, l’any 1935, publicava: «Si una mayoría de catalanes se empeñan en perturbar la ruta hispánica, habrá que
plantear la posibilidad de convertir esa tierra en colonia y
trasladar allí los ejércitos de África.» I així es va fer.
Amb aquest pensament dominant —m’abstinc de citar
tot el que es diu en els nostres dies, entre altres raons perquè
tothom ho sent diàriament i no és qüestió de fer d’altaveu als
qui ja disposen de prou tribunes i micròfons—, no ens ha
d’estranyar que la Mancomunitat fos un dia esborrada per la
Dictadura de Primo de Rivera; que l’Estatut de la República
fos derogat a cops de baioneta pel franquisme; que l’Estatut
de 1978 fos castrat pel cop d’estat de Tejero de 1981; que
l’Estatut actual fos mutilat pel Tribunal Constitucional, després d’haver estat votat pel poble de Catalunya, aprovat pel

Parlament i —una vegada passat el ribot (Alfonso Guerra
dixit)— per les «Cortes» i pel «Senado» espanyols.
Però, a la vista dels fets, tampoc no ens ha d’estranyar
que avui molta gent que fins ara s’inclinava per l’opció
federal hagi dit prou d’aquest coll i hagi passat a apostar
clarament pel dret a decidir i per l’estat propi. Perquè aquesta
és, al capdavall, l’única possibilitat que —a parer meu— ens
queda als catalans de poder-nos federar en pla d’igualtat
amb la resta dels pobles europeus, que és l’objectiu històric
i democràtic que ja somia una gran majoria dels ciutadans
d’aquest país.
Aquests són els motius, senyor Pere Navarro, perquè
molts federalistes catalans votarem sí en el referèndum que
tard o d’hora se celebrarà. Espero que vostè recapaciti i ho
faci també. Sense confiança, sense sobirania, sense voluntat
de pacte, parlar de federalisme és, en el millor dels casos,
una gran ingenuïtat, una gran desconeixença històrica; en el
pitjor, una estafa. Un engany més dels pseudo-federalistes
que durant aquests anys s’han protegit amb la bandera del
federalisme per amagar el seu centralisme, el seu anticatalanisme, la seva por atàvica als drets dels pobles i les seves
ànsies de poder al preu que sigui. Perquè, senyor Navarro,
hi ha federalistes a la resta de l’Estat? Potser sí, però jo no
sé on són, no en veig enlloc, no els sento. I si alguna vegada
els sento és per posar límits a les legítimes i democràtiques
aspiracions dels pobles de la Península, promovent Loapes,
posant entrebancs, xiulant amb el ribot a la mà... u
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Setge a la llengua:
desconnectar els Països Catalans
Bernat Joan i Marí

H

em escrit en aquestes mateixes pàgines sobre quina
hauria de ser la política lingüística que portàs a terme
el futur Estat català, la futura Catalunya independent.
En aquest sentit, hi ha un debat obert, que es caracteritza
pel caràcter constructiu, i per l’optimisme que genera el fet
mateix de tenir un projecte per portar a terme. El procés que
s’ha obert a Catalunya ha
desencadenat una allau
de creativitat, i tothom
està posant idees sobre la
taula per anar dissenyant
com ha de ser la futura
Catalunya lliure.
Des del meu punt de
vista, als òrgans centrals
de l’Estat espanyol també
tenen clar —encara que
no ho vulguin manifestar— que el procés sobiranista de Catalunya no
té aturador. I, ben probablement, el fet que ho
demostra d’una manera
més clara és tot l’esforç
que estan fent per desconnectar la resta del territori
lingüístic de l’àrea que,
previsiblement, gaudirà
de major poder polític i
de més autocentrament, a
partir de l’any vinent, quan es compleixin els tres-cents anys
de la desfeta a mans de les tropes borbòniques.
Com que pensen que el procés de Catalunya pot resultar
exitós, carreguen especialment les tintes a l’atac sistemàtic
contra la llengua catalana a la resta de territoris del domini
lingüístic. Fa anys que es concentren amb una fúria i una irracionalitat fora de qualsevol mesura al País Valencià, escapcen
qualsevol intent de començar a defensar els propis drets lingüístics a la Franja de Ponent, dins l’Aragó, o ataquen, amb
armes i bagatges, contra l’incipient procés de normalització
de la llengua catalana a les Illes Balears, fent especial esment
de l’únic àmbit on el català ha avançat significativament, que
és el de l’educació.
L’estratègia de desconnectar els diferents països catalans
pot ser útil per a l’unionisme uniformista i unitarista espanyol, tant si Catalunya finalment aconsegueix la seua independència nacional com si no. Si l’aconsegueix, com a mínim
desconnecta la resta de països catalans, i intenta evitar que
el País Valencià o les Illes Balears decideixin afegir-se al
nou estat independent (cosa que vol, segons els últims son14
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deigs, al voltant d’un 20%, actualment, de la població de les
Illes Balears). I si, contràriament, la votació en referèndum,
a Catalunya, fos favorable a l’unionisme espanyol, l’afebliment de la llengua a la resta del domini lingüístic català
suposaria un afebliment considerable, també per al Principat.
Així, l’unionisme, un cop consumada la desfeta a la resta del
domini lingüístic, podria
ca r rega r directament
contra Catalunya, amb la
intenció d’anorrear-ne la
identitat diferenciada.

País Valencià: el blaverisme de sempre
La Transició espanyola de la dictadura
franquista a la democràcia formal va comptar
amb una primera víctima
clara, des del punt de vista
de la identitat nacional i,
molt més concretament,
de la política lingüística: el País Valencià. En
una estratègia perfectament planificada des dels
òrgans centrals de l’Estat
espanyol, es va prendre el
País Valencià com a camp
de proves per a anorrear la llengua i la cultura pròpies.
L’estratègia va ser ben senzilla: en primer lloc, es tractava de separar el «valencià» del diasistema comú de la llengua i, tot seguit, establir un règim lingüístic desigualitari,
amb prevalença de l’espanyol i amb un respecte nul pels
drets lingüístics dels catalanoparlants. Els valencians, doncs,
no tenien drets lingüístics. El valencià, correlativament, no
seria català. I s’establirien tots els mecanismes possibles per
desconnectar el País Valencià de Catalunya.
Aquesta desconnexió era planificada des de l’Estat espanyol, de manera directa, i no es basava ni en els sentiments
majoritaris de la població valenciana ni en les actuacions
històriques en aquella part de la Catalunya gran. Recordem
que, durant la II República, hi havia al País Valencià carrers
dedicats a Macià o a Companys, i que els carrers o avingudes anomenats «Catalunya» hi eren del tot habituals. O
que, en ple franquisme, quan el gran assagista Joan Fuster
va presentar la seua obra cabdal Nosaltres els valencians
hi havia un parell de ministres del règim a l’acte de presentació del llibre a la ciutat de València. Tot això, sense fran-
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quisme, avui dia seria totalment
impossible.
El primer atac contundent contra la llengua va passar per dividir-la. En l’Estatut d’autonomia,
el català s’anomenà «valencià», fet
davant el qual no hi hauria contestació (tenint en compte la denominació històrica de la llengua a
l’antic Regne de València) si no fos
que va quedar totalment diluïda la
referència a una llengua comuna
amb Catalunya i les Illes Balears.
Vull dir que, històricament, els
valencians que anomenen «valencià» la llengua que parlen no ho
entenen com a llengua diferent
del «català», sinó que la diferència afecta exclusivament la denominació.
Ara, emperò, la divisió legal
ha fet forat, i hi ha una part
(segurament encara no majoritària) de valencians que consideren que el valencià i el català són
dues llengües diferents1. Previsiblement, aquesta part de població
augmentarà si disminueix el percentatge de valencianoparlants,
mentre que disminuirà si la llengua recupera posicions.
Però l’objectiu de la divisió no era crear dues llengües
separades, com ha ocorregut, per motius polítics, en diverses
àrees dels Balcans, sinó reduir el territori on la llengua catalana és la llengua pròpia del país. Significativament, dels tres
estatuts d’autonomia dels Països Catalans, l’únic que no confereix a cap de les dues llengües oficials la condició de «llengua pròpia de la comunitat autònoma» és l’Estatut valencià.
Per aquest motiu, el «blaverisme», el secessionisme lingüístic
va acompanyar una política lingüística radicalment contrària
a la normalització de l’ús social de la llengua del país.
Tot plegat s’ha produït enmig d’una conculcació elemental
dels drets lingüístics dels catalanoparlants. Significativament,
mentre l’Estat es compromet a pagar escoles privades per
al migradíssim nombre de famílies que, al Principat, volen
ensenyament en castellà per als seus fills, deixa a la intempèrie desenes de milers de ciutadans del País Valencià que
voldrien que els seus fills estudiassin en la seua llengua i que,
en canvi, es veuen obligats a estudiar en espanyol, en contra
de la seua voluntat.
1. 	 Aquí voldria remarcar que, si el fenomen s’assembla al de les Illes Balears, es produeix un fet que podria semblar una paradoxa, però que entenc
que no ho és: a les illes Balears consideren que «mallorquí», «menorquí»,
«eivissenc» o «formenterer» són llengües diferents del català els ciutadans
que no parlen la llengua catalana, fonamentalment castellanoparlants. I,
en canvi, molt majoritàriament, els que sí que parlen la llengua, en diguin
com en diguin col·loquialment, entenen que és la mateixa llengua arreu del
domini lingüístic, de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer.

El «blaverisme» continua ben vigent al País Valencià, i
està servint, bàsicament, per a arruïnar econòmicament el
país. La manca de sintonia entre el País Valencià i Catalunya,
imposada per Espanya a la part més feble (la valenciana),
ha comportat que no s’arribàs a articular, posem per cas,
l’Eix Mediterrani de tren de gran velocitat, absolutament
imprescindible per al normal desenvolupament de l’economia valenciana. De moment, no ha estat suficient la revolta
dels empresaris valencians, per a resoldre el problema evident, malgrat el suport per part de les institucions de la Unió
Europea. L’Espanya radial requereix un País Valencià desconnectat de Catalunya. I, com ocorre tantes vegades, la
ideologia política serveix, en aquest cas, bàsicament, per a
minar l’economia del país.

La Franja de Ponent
El govern progressista que governava l’Aragó la legislatura passada va esbossar una Llei de Llengües, totalment
insuficient, brutalment feble, incapaç de garantir els drets
lingüístics de tots els ciutadans de la comunitat autònoma,
però que almenys reconeixia les tres llengües del país pel seu
nom: castellà, aragonès i català.
L’atac a les llengües compta amb un aliat fonamental: la
innominació. Quan una llengua no té nom, resulta molt més
fàcilment atacable que si, posem per cas, compta amb una
denominació clara. Fixem-nos, per exemple, que la Constitució espanyola només anomena el castellà pel seu nom. Tota
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la resta de llengües resten innominades. Doncs bé, a l’Aragó,
malgrat no reconèixer els drets lingüístics de tots els ciutadans, la legislatura passada es va fer un pas endavant, relativament important: l’aragonès i el català passaven a tenir-hi,
oficialment, un nom, el seu nom.
Dins l’estratègia del PP —articulada a través del seu think
tank, la FAES, dirigida per José María Aznar—, la llengua
catalana, a l’Aragó, havia de perdre el nom. Per això, les
Corts aragoneses han perpetrat l’engendre del LAPAO i del
LAPYP, per deixar el català sense nom. No els reca gaire
deixar-hi també l’aragonès, llengua patrimonial de l’Aragó,
tenint en compte l’al·lèrgia que el PP i els seus socis tenen a
tot el que signifiqui pluralitat lingüística i diversitat cultural.
Deixant de banda el ridícul espectacular —el lapao existeix, i es parla al sud-oest de la Xina—, tot plegat ha de servir, segons els seus comptes, per a desvincular la Franja de
Ponent de Catalunya i de la resta del domini lingüístic català.
L’estratègia, a un altre nivell, al cap i a la fi, és la mateixa que
s’ha seguit al Regne de València des de l’inici de la Transició
a la democràcia.

Illes Balears:
setge a la llengua dins el sistema educatiu
I, finalment, durant aquesta legislatura, l’atac del PP a
la llengua catalana s’està observant, molt clarament, a les
Illes Balears. En aquesta part del domini lingüístic català,
el setge a la llengua es focalitza, molt clarament, en l’àmbit
on el procés de normalització lingüística havia avançat més:
l’educació.
També s’ha atacat directament la funció pública. En ser
llengua oficial i pròpia de les Illes Balears, el català també
havia avançat significativament dins les administracions
públiques, com no podia ser d’altra manera. Pensem que la
Llei de Normalització Lingüística (aprovada l’any 1986) va
comptar amb el suport de totes les forces polítiques parlamentàries de les Illes i, per tant, amb un consens amplíssim,
després de les renúncies que s’havien portat a terme des de
les diferents parts. Durant quasi trenta anys, aquest consens,
d’alguna manera, havia funcionat i havia permès avanços
significatius, tant dins l’administració com en l’ensenyament.
La nova Llei de la Funció Pública, a les Illes Balears,
emperò, ha servit perquè el català deixi de ser un requisit per
a formar part de l’administració pública, a les Illes, i passi
a ser, en molts àmbits, un mèrit. Amb aquesta rebaixa s’està
desvirtuant el concepte de llengua oficial, ja que, per definició, una llengua oficial és d’obligat coneixement per a tots
els servidors públics d’un país.
En l’àmbit educatiu, emperò, s’ha concentrat tota l’artilleria del govern del PP en contra de la llengua catalana. La
primera mesura presa va ser el decret segons el qual els pares
podien escollir la llengua d’alfabetització dels seus fills, deixant de banda l’alfabetització generalitzada en llengua catalana. El fet de deixar escollir havia de mostrar, segons previsions del govern del PP, que la societat estava dividida per
qüestió de llengua. La seua sorpresa, emperò, en veure que
devers el noranta per cent dels pares de les Illes Balears esco16
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llien el català per a la primera alfabetització dels seus fills els
va deixar estabornits. En temps de crisi econòmica profunda
i amb les arques de l’administració autonòmica completament
buides, es varen enviar circulars a pares amb fills en edat
d’escolaritzar recordant-los el seu dret a rebre l’ensenyament
en espanyol. La campanya del mateix govern del PP, emperò,
no va fer efecte. I, en canvi, va servir perquè augmentassin
proporcionalment les crítiques a la gestió ideològica i pamfletària del govern.
En una segona fase, el govern de les Illes Balears ha tret
el Decret de Tractament Integral de Llengües (conegut amb
les sigles TIL), que també ha comptat amb l’oposició generalitzada de tots els sectors de la comunitat educativa. El
decret TIL estableix, copiant el model que fa dos anys es
va implantar a Galícia, que una tercera part de l’ensenyament sigui vehiculat en català, una tercera part en castellà i
una tercera part en una llengua «estrangera», preferentment
en anglès. Tenint en compte que només un percentatge molt
baix dels professors de les Illes Balears compta amb la titulació necessària per a ensenyar en anglès (i que, de manera
molt general, coincideix amb el professorat capacitat per a
dur a terme l’ensenyament en català), es pot veure clarament
que la intenció del TIL no és l’encomiable interès perquè els
estudiants puguin rebre formació en la interllengua internacional, sinó, bàsicament, reduir el percentatge d’ensenyament
en llengua catalana.
A Galícia, l’invent ja s’ha experimentat, i els analistes
asseguren que: a) no ha servit per a millorar la capacitació
dels alumnes gallecs en anglès, i, en canvi, b) sí que ha servit
per a augmentar l’ensenyament en castellà i, per tant, c) ha
servit també per a reduir la competència comunicativa dels
estudiants gallecs... en llengua gallega. En el cas gallec, fins
i tot tenim una sentència del Tribunal Superior de Xusticia de
Galícia que argumenta un elemental principi sociolingüístic:
si existeix una descompensació entre l’ús social del gallec i
el de l’espanyol, un ensenyament en gallec i castellà a parts
iguals no és suficient per a assegurar un coneixement equivalent de les dues llengües; cal més temps d’ensenyamentaprenentatge en gallec que no en castellà perquè els alumnes
dominin en igualtat de condicions les dues llengües oficials.
Ara mateix, doncs, a les Illes Balears s’estableix un
dilema entre el compliment de l’Estatut d’Autonomia i la Llei
de Normalització Lingüística —que estableix que els alumnes, en acabar la seua educació obligatòria, han de dominar
fluidament, oralment i per escrit, el català i el castellà— i el
compliment del decret TIL, que, ben segur, ho farà totalment
impossible.
Per acabar-ho de reblar, el govern de les Illes Balears està
preparant un decret per a evitar l’ús de símbols dins l’àmbit
de l’ensenyament (a fi i efecte d’evitar la campanya Enllaçats,
consistent a posar als centres educatius grans llaços amb les
quatre barres).
A les Illes Balears, emperò, clarament, el govern ha picat
os, perquè existeix una majoria clara dins la comunitat educativa ben disposada a declarar-se insubmisa davant les disposicions del govern. Si l’evolució va per aquest camí, les posicions del govern, doncs, quedarien notablement afeblides.
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Pla A: desconnectar el País Valencià i les Balears
d’una Catalunya independent
Al mateix temps que l’Estat espanyol ha posat en marxa
els seus diferents mecanismes per a obstaculitzar el procés
sobiranista a Catalunya —des dels propagandístics (tertulians, periodístics, esportius, etc.), passant per tots aquells que
es gestionen des de les clavegueres de l’estat—, també està
portant a terme l’acció que considera més adequada per als
seus interessos, a la resta dels Països Catalans2.
Però, n’estic ben convençut, una part dels responsables
de l’Estat espanyol, ja donen per perduda Catalunya, i veuen
bastant clar que, amb la majoria social existent a favor de la
independència, el «sí» en un futur referèndum d’autodeterminació resulta pràcticament inevitable. I, per aquest motiu,
des del meu punt de vista, fan especial incidència en l’atac a
la llengua catalana «a la perifèria». És a dir, es concentren a
reduir el català a la mínima expressió al País Valencià, a la

Franja de Ponent i, durant aquesta última legislatura, d’una
manera especialment virulenta, a les Illes Balears.
Deuen ser conscients que la desconnexió de les Illes Balears de la Catalunya continental serà difícil. Malgrat l’existència d’una universitat a Mallorca, per exemple, la immensa
majoria dels menorquins, eivissencs i formenterers que cursen estudis universitaris ho fan en universitats catalanes; i
això no hi ha res que indiqui que hagi de canviar en el cas que
Catalunya assoleixi la independència; només podria canviar
significativament si la formació en català dels estudiants de
les Illes Balears arribàs a ser clarament deficient.
Així mateix, el vuitanta per cent dels intercanvis comercials de les Illes Balears, actualment, es produeix amb el Principat de Catalunya i amb el País Valencià. Quelcom de semblant ocorre amb els intercanvis comercials del País Valencià. Per això, a l’Estat espanyol hi ha tant d’interès a intentar
mantenir unes comunicacions dolentes entre el País Valencià
i Catalunya, malgrat que la majoria d’intercanvis comercials
de cadascun d’aquests dos països sigui amb l’altre país.

2. . Si bé és veritat que, per a molts catalanistes els Països Catalans constitueixen un projecte dubtós i poc clar, per a la immensa majoria dels espanyolistes (almenys per a aquells que tenen responsabilitats de govern) els
Països Catalans constitueixen una realitat ben clara i tangible. Els successius governs de l’Estat, així com la FAES i companyia, fa anys i panys que
demostren tenir ben clara l’existència dels Països Catalans.

La idea dels caps pensants de la FAES i companyia,
per tant, resulta ben clara: es tracta de desconnectar el País
Valencià, la Franja de Ponent i les Illes Balears del Principat
de Catalunya, per dues raons fonamentals:
a) perquè, en cas d’independència de Catalunya, a aquests
països no se’ls acudís la idea d’intentar afegir-se al nou estat
independent (com es va intentar, en relació a la Catalunya
autònoma, durant la República, tant des de Menorca com
des d’Eivissa), i
b) per poder procedir, si Catalunya aconsegueix la independència, amb més contundència i llibertat de moviments,
contra la llengua catalana i contra els trets d’identitat propis del País Valencià i de les Illes Balears. Previsiblement,
una de les possibilitats existents, en cas d’independència de
Catalunya, és que l’Estat accentuï la seua pressió contra el
català a la resta del domini lingüístic, a fi i efecte de procedir, en termes del ministre José I. Wert, a la seua definitiva
espanyolització.

Pla B: afeblir la perifèria per operar més contundentment contra el centre
Si el procés sobiranista de Catalunya anàs malament, és
a dir, si el resultat final fos el manteniment de la unió amb el
Regne d’Espanya, el setge al català a les àrees «perifèriques»
del domini lingüístic podria servir per a orquestrar una campanya de gran abast contra la llengua i la cultura catalanes...
al Principat de Catalunya.
Des del meu punt de vista, a Madrid consideren que el
manteniment de Catalunya dins Espanya és el resultat més
improbable, però, en aquest cas, l’Estat espanyol hauria fet,
com deim en eivissenc col·loquial, un ou de dos rovells.
D’una banda, es podria continuar pressionant el País Valencià i les Balears perquè cada vegada es trobassin en una
posició més afeblida, i, per l’altra, es podria traslladar la
pressió a Catalunya, després d’haver usat la resta del domini
lingüístic com a camp de proves, abans de la batalla definitiva.
En termes d’estratègia, estic ben convençut que
actualment s’estan fent moltes provatures a les Illes Balears amb la intenció fonamental no d’obtenir-hi un resultat determinat, sinó d’assajar estratègies per a atacar
directament Catalunya si el país no se’n surt en el procés
pel dret a decidir.
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Autocentrament: reforçar lligams
Per acabar, a tall de cloenda, fem l’exercici de demanar-nos,
des d’una posició autocentrada, què és allò que ens convé.
Des del País Valencià i des de les Illes Balears, la qüestió
no pot ser més clara i diàfana: ens convé mantenir i reforçar
els lligams amb Catalunya3. El nostre grau d’autonomia política, el respecte amb què comptem des de l’exterior, les nostres
defenses en qüestions com ara el finançament o el desenvolupament econòmic, depenen en bona part dels nostres lligams
(entre nosaltres i amb Catalunya). Per tant, reforçar lligams
serà bàsic perquè siguem, cada vegada més intensament, la
mamella d’un Estat espanyol que viu, bàsicament, de xuclarnos els nostres recursos.
Des de Catalunya, correlativament, també interessa el
reforçament dels lligams. En qualsevol cas, interessa ni que
sigui perquè un mercat de dotze milions d’habitants és molt
més potent que no un de set i mig, a nivell cultural, literari, de
consum de lleure en la nostra llengua, etc. Així, tant si el procés sobiranista va a bon port com si no hi va, Catalunya està,
objectivament, interessada a mantenir uns lligams tan ferms
com sigui possible amb la resta de Països Catalans.
Si Catalunya aconsegueix la independència, el manteniment d’aquest lligam generarà una situació win-win per a la
nova república independent i per a les comunitats més o menys
autònomes que puguin restar dins el Regne d’Espanya.
Però, de la mateixa manera, si Catalunya no assolís la independència nacional, cosa ben negativa per a tota la nació catalana, també convé que tengui uns lligams ferms amb el País
Valencià i amb les Illes Balears, perquè de l’afebliment dels
uns en pot sortir l’afebliment de tots plegats, i perquè una certa
fortalesa lingüística i de la identitat pròpia als nostres països,
de rebot, posa un coixinet al Principat, coixinet que desapareix
si la voluntat de genocidi lingüístic i cultural va endavant a la
resta dels Països Catalans. u

pastisseria
BOMBONERIA
CONFITERIA
GELATERIA

Major de Sarrià, 57
08017 Barcelona
Tels. 93 203 07 14 - 93 203 00 04

3.  De la mateixa manera, resulta vital per a l’unionisme espanyol el fet de carregar-se el sistema sanitari del Principat, perquè la majoria dels illencs, quan
pateixen malalties que no poden guarir als hospitals de les Illes, tenen tendència a fer-se visitar a Barcelona. Afeblir el sistema de salut català serviria,
de rebot, a la desconnexió de les Illes Balears.
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El català de l’Alguer,
més de vint anys a l’escola
Joaquim Arenas i Sampera

L

a promoció de l’alguerès com a
llengua d’ús, de prestigi i d’identitat ha comptat al mes de maig del
2013 amb el suport de la Fundació FC
Barcelona per mitjà de la iniciativa Barçakids, que, aplicada a algunes escoles
de l’Alguer, ha esdevingut tota una esperança per a la recuperació de la llengua
d’aquella ciutat. Per molts anys!
En el suplement del diari Ara de
Barcelona del diumenge 2 de juny araTu
es feia una relació molt extensa del què és
Barçakids i com s’ha aplicat a les escoles
de l’Alguer durant tres dies. Se’n parla,
però, com si fos el primer intent planificat d’introducció del català de l’Alguer
a l’escola. I això no es correspon amb la
realitat, ni de bon tros.
Des de 1991, un grup de mestres, capitanejat per Carmela Frulio, va introduir
l’alguerès a diverses escoles, però, des de
1998, s’estructurà el Projecte Palomba de
classes de català als centres educatius,
planificat per Òmnium Cultural (OC)
amb l’anuència de l’autoritat pública,
dels directors dels centres i el consentiment dels pares. Eren programes pactats
amb els directors. El Projecte Palomba el
feien mestres tutors i mestres externs amb
una coordinació didàctica i una supervisió eficient. En el curs 2001-2002 era aplicat a 30 escoles, en 75 aules, amb un total
de 2.250 alumnes, això solament a tall
d’exemple. La formació de mestres es feia
al Centre de Recursos Pedagògics Maria
Montessori, on s’han elaborat treballs
didàctics i mètodes d’aprenentatge de l’alguerès i obres científiques com Català de
l’Alguer. Model d’àmbit restringit, aprovat pel IEC, l’autor del qual és Luca Scala,
coordinador del mateix Centre fins fa tres
anys. I un mensual infantil per a minyons,
el Mataresies. El Centre Montessori organitzava les Escoles d’Estiu, espais d’actualització pedagògica i educativa per a
professors i mestres d’alguerès.
No es pot oblidar l’escola infantil en
alguerès La Costura, que aviat farà els
seus deu anys de servei a la ciutat. Va ser
iniciada amb gran esforç per part d’OC,

amb una aportació de recursos humans
per part del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, que també
hi aportà mitjans econòmics com ho feren
igualment alguns mecenes del Principat.
La Costura, centre d’educació infantil, ha
estat el primer de la ciutat d’ensenyament
en alguerès en tota la seva història.
Causa estranyesa que aquestes dues
actuacions hagin estat silenciades en el
reportatge del suplement esmentat, i més
quan es produïen gràcies a Òmnium Cultural, als seus socis i comptaven amb el
suport de la Generalitat de Catalunya,
del Municipi de l’Alguer, d’ajuntaments
i d’emprenedors catalans.
Costa d’entendre que el responsable de
l’Espai Llull a l’Alguer, esdevingut relator
important del reportatge, no hagi esmentat una tasca de vint anys d’ensenyament
de la llengua i encara més si considerem
que l’Espai depèn de la Generalitat catalana i és de lamentar que l’arribada del
Llull no hagi servit, entre altres coses,
per a mantenir d’una manera persistent
el català a l’escola dins l’horari lectiu i
es proclamin promeses de solució provinents de l’Estat italià.
Cercar la solució per vies administratives, confiant en allò que pugui fer el
ministeri italià de la Instrucció Pública,
no deixa de ser una via inescrutable, un
carreró sense fi, de tal manera que és possible que, quan arribi, si és que arriba, la
proposta ministerial aquesta no encaixi
amb suficiència amb les necessitats escolars d’aleshores a l’Alguer o potser no calgui ensenyar la llengua per la davallada
que hagi patit el seu ús i el seu prestigi.
Perquè una cosa és fer actuacions puntuals i escadusseres a favor de la llengua a
l’escola, i una altra és activar un pla d’estudi de l’alguerès en el sistema educatiu
de la ciutat, continuat i dins l’horari de la
docència.
Cal, però, remarcar que l’Espai Llull
fa i ha fet coses positives en diversos
àmbits.
Sigui com sigui, mai no s’ha de
d’abandonar ni la tasca ni l’esperança. u

El meu poble i jo
Bevíem a glops
aspres vins de burla
el meu poble i jo.
Escoltàvem forts
arguments del sabre
el meu poble i jo.
Una tal lliçó
hem hagut d’entendre
el meu poble i jo.
La mateixa sort
ens uní per sempre:
el meu poble i jo.
Senyor, servidor?
Som indestriables
el meu poble i jo.
Tenim la raó
contra bords i lladres
el meu poble i jo.
Salvàvem els mots
de la nostra llengua
el meu poble i jo.
A baixar graons
de dol apreníem
el meu poble i jo.
Davallats al pou,
esguardem enlaire
el meu poble i jo.
Ens alcem tots dos
en encesa espera,
el meu poble i jo.
Salvador Espriu
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Aquest Barça ultratja i ofèn
M. Coscollet

S

óc del Barça d’ençà que tinc ús
de raó, i segurament des d’abans
i tot. I no tinc cap dubte que ho
continuaré essent fins que em mori o
la raó m’abandoni.
Encara que des de fa un temps no
practico (d’ençà de la fantasmagòrica
farsa de la Due Diligent no vaig al
camp ni miro els partits), vull subratllar que el referent Barça —amb un
president afusellat pels feixistes i
l’equip clarament perjudicat pel franquisme— per a mi ha significat un
horitzó simbòlic d’obertura, de progrés i de dignitat democràtica, que
m’ha ajudat a entendre i a estimar la
llibertat, el país i l’esport.
Tot i això, he procurat que la meua
devoció per l’equip no obnubilés la
meua consciència social i ciutadana ni
anestesiés la meua sensibilitat.
Quan la Junta Directiva actual va
decidir estampar a la samarreta blaugrana el nom d’un país masclista,
homòfob, dictatorial, que no respecta
els drets humans i que es passa els
imperatius ètics de la democràcia per
les arcades de l’aqüeducte que ve dels
seus pous petrolífers, vaig sentir una
gran decepció.
Però no em vaig queixar ni protestar. El senyor Rosell i la seva junta presideixen legítimament l’entitat i tenen
tot el dret a prendre les decisions que
considerin oportunes, fins i tot, pel que
sembla, la d’empastifar la samarreta
blaugrana.
20

Si els socis del Barça van escollir
un president que, tot just elegit, va córrer a agenollar-se servilment davant el
president de la Junta d’Extremadura,
que va imposar el castellà a la primera
reunió de penyes i que ha decidit substituir la marca UNICEF per la de la
dictadura de Qatar, el que em va semblar més plausible i decent va ser distanciar-me emocionalment d’aquesta
nova etapa i prendre’m unes vacances
sabàtiques com a seguidor de l’equip.
Ara, però, el senyor Rosell i la seva
junta han anat molt més enllà en la
rècula de les seves ja prou penoses decisions i han gosat trepitjar totes les ratlles
vermelles de la dignitat del nostre país.
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Amb l’elecció de la bandera catalana per a la samarreta del segon
equip —una acció que implica tot el
país, més enllà de les seves legítimes
simpaties esportives— el segell de la
fundació que duu el nom d’un país
masclista, homòfob, que no respecta
els drets humans i dictatorial, emmascararà no ja els colors d’un club privat
sinó la bandera històrica d’un poble
que ha fet de la llibertat i la democràcia la seva raó de ser.
Senyor Rosell: com a ciutadà de
Catalunya i com a barcelonista, li exigeixo que no graponegi una bandera
que és de tots, que no l’embruti, que
no l’empastifi, que no l’emmascari
ni la humiliï amb una publicitat tan
indigna i corrupta com aquesta. Què
hauria pensat qualsevol demòcrata
si fa uns anys s’hagués estigmatitzat
la bandera del seu país amb publicitat dels règims de Franco, Mussolini,
Hitler o Stalin?
Demano, a més, que la Generalitat o la fiscalia intervinguin en defensa
de la dignitat dels ciutadans d’aquest
país i obliguin la junta actual a retirar la publicitat o bé les quatre barres
d’aquest uniforme del segon equip. u
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Història de la quadribarrada (III)
Josep M. Alentà

L’aparició de l’estelada
La frustració autonomista dins la Monarquia espanyola
féu néixer l’independentisme republicà, organitzat políticament per primera vegada pel gener de 1919 amb la Federació
Democràtica Nacionalista de Francesc Macià, base de la
constitució d’Estat Català en 1922. I el seu signe, nascut
abans que el partit, va ser la bandera estelada, que aparegué
a la tardor de 1918 quan la desfeta previsible dels imperis
centrals en la Primera Guerra Mundial feia preveure l’eclosió
de nous estats nació a Europa, i quan Catalunya es preparava
per a la gran campanya autonomista dels anys 1918-1919.
L’inventor de l’estelada va ser el nacionalista català
Vicenç A. Ballester, director de la revista La Tralla, i d’un
comitè nacional català, dedicat a la internacionalització del
plet català en 1918 i integrat per gent de la Unió Catalanista.
L’estelada aparegué en públic per primer cop el 16 de
novembre de 1918 a la plaça de Sant Jaume durant la concentració que es féu per a lliurar al president de la Mancomunitat,
Puig i Cadafalch, el resultat del plebiscit realitzat entre els
consells municipals de Catalunya a favor de l’autonomia política. L’endemà va aparèixer l’estelada darrere de Francesc
Macià en un míting al CADCI, on explicà i justificà el seu
nacionalisme autodeterminista.
Existeix el precedent de l’ensenya de la Joventut
Catalanista, els Néts dels Almogàvers, creada en 1913 per
joves obrers dins el Casal Nacionalista Martinenc, al barri
barceloní del Clot. Era una bandera quadribarrada amb una
franja blanca tocant al pal i al bell mig un estel de color
de cinc puntes. L’Onze de Setembre de 1915 els Néts dels
Almogàvers van posar una làpida definitiva al Fossar de les
Moreres, al costat de Santa Maria del Mar, en el lloc d’enterrament dels morts en la defensa de Barcelona l’any 1714. La
làpida tenia inscrits els versos de Frederic Soler:
 Al Fossar de les Moreres no s’hi enterra cap traidor;
«
fins perdent nostres banderes, serà l’urna de l’honor.»

I en la fotografia de la cerimònia, publicada per Joan
Crexell, es veia aquesta ensenya que la policia féu plegar de
seguida.
La bandera de l’estel solitari, ideada per Vicenç A.
Ballester i adoptada per Macià, rep sovint el nom de bandera d’Estat Català. Es tracta d’una ensenya de combat,
que visualitza la necessitat de la lluita per a l’alliberament nacional, mentre la senyera és la bandera històrica i
legítima de Catalunya. Això indica una fragmentació del
catalanisme polític, que deixa de tenir una sola bandera.
L’estelada presenta una influència evident de la bandera
cubana, que s’inspirà en la nord-americana —especialment
la texana. També és gran la similitud amb la bandera de
Puerto Rico, més semblant encara a la nord-americana

Joves mostrant l’estelada vora Montserrat

com a territori que va ser annexat als EUA en 1898. Cal
recordar que el president Wilson, amb el reconeixement
del dret d’autodeterminació de les nacionalitats a Europa
i la victòria militar dels Estats Units en 1918, va ser molt
popular als ulls dels catalanistes fins que els governants
de les potències vencedores, incloent-hi Wilson, van considerar que el cas català no s’havia d’incloure en l’ordre
del dia de Versalles.
El triangle al costat del pal és, com l’estel, un símbol
maçònic que significa igualtat, llibertat i fraternitat. El color
blau representa la humanitat i és avui el color de la bandera
de la Unió Europea, també plena d’estels com la nord-americana, un per cada estat membre. No s’ha remarcat que, al
costat de la influència cubana i nord-americana, l’estelada
pogués rebre igualment la de la bandera dels federals espanyols pimargallians, que consistia en la tricolor (vermell,
groc i lila) amb un triangle blau amb quinze estels, els dels
estats previstos en la federació espanyola. Cal recordar que
Estat Català, fins i tot en el projecte de constitució de l’Havana de 1928, aspirava a una confederació voluntària i bilateral amb Espanya i, per tant, els d’Estat Català eren federalistes o confederalistes.
En les manifestacions a la Rambla, durant la campanya
autonomista dels anys 1918-1919, provocà una crispació notaLlengua Nacional - núm. 84 - III trimestre del 2013

21

història
ble el fet que la repressió policial se centrés a arrencar de les
solapes les banderetes catalanes, fossin tradicionals o estelades. Aquestes darreres eren encara molt minoritàries.
Un any i mig després, el president del consell de ministres, Eduardo Dato, visità Barcelona amb el rei Alfons XIII,
pel juny de 1920. Es negociava satisfactòriament en aquell
moment el traspàs de tots els serveis i recursos de les quatre
diputacions a la Mancomunitat. En contra d’aquest traspàs
havien interposat un recurs els monàrquics espanyolistes de
la mateixa Catalunya. Amb motiu de la visita reial, els dirigents de la Lliga Regionalista i el president Puig i Cadafalch
donaren la consigna de posar banderes catalanes als balcons
com a senyal d’homenatge digne i sense renúncia. Dato ho
acceptà de grat mentre, en baixar del tren, responia al crit
de «Visca Espanya» dient: «Sí, viva España, pero también
Visca Catalunya.» I després declarà: «Una bandera catalana
es una bandera española.»
Malgrat tot, tres anys més tard, la fòbia contra la senyera
i la llengua catalana s’havia d’expressar sense límits per part
del poder central amb la prohibició d’hissar la bandera catalana i d’utilitzar el català en les corporacions, amb el decret
del Directori Militar, promulgat pocs dies després del cop
d’estat incruent del general Miguel Primo de Rivera el setembre de 1923. Encara que la llengua catalana no havia arribat
a l’estatut de cooficialitat, en català es redactava i es publicava tota la documentació de la Mancomunitat, i en aquesta
llengua es feia l’ensenyament en les escoles tècniques que en
depenien. Quan Alfons XIII visità Barcelona acompanyat
de Primo de Rivera, de tornada d’Itàlia, el general digué al
monarca: «Ya ve Vuestra Majestad cuántas banderas españolas hay en los balcones.» «Hay muchas más catalanas», respongué el rei. «Yo no he visto ninguna», replicà el general, i
Alfons XIII comentà: «En todos los balcones donde no hay
bandera, hay una bandera catalana.»
La Mancomunitat va ser liquidada l’any 1925 i es torna a
la divisió de Catalunya en quatre províncies inconnexes. La
prohibició dels símbols propis els revaloritzà i incrementà
el rebuig envers els oficials, en ser imposats en exclusiva.
Quan la Marcha Real va ser interpretada, l’abril de 1925,
abans d’un partit amistós amb el Júpiter a l’antic camp del
barri de les Corts, en homenatge a l’Orfeó Català després
del seu èxit a Roma, l’himne va ser rebut pel públic amb
una xiulada eixordadora. La resposta fou la clausura per sis
mesos del Futbol Club Barcelona, dictada pel governador, el
general Milans del Bosch. L’Orfeó Català va ser igualment
clausurat temporalment.
L’intent de penetració guerrillera de Francesc Macià i
Estat Català el novembre de 1926 va ser frustrat per la gendarmeria francesa, però constituí un indici de la radicalització del nacionalisme català davant Primo de Rivera. Amb
la Generalitat republicana passaren a ser oficials la senyera
i l’escut de les quatre barres, ara ovalat i sense corona.
Torna a ser el de la Generalitat actualment. Però l’estelada
es mantindria com a símbol del nacionalisme radical, atès
que l’autonomia política concedida en 1932 es manifestà
aviat com a insuficient i vulnerable a la interpretació restrictiva pel poder central.
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Els autonomistes catalans republicans no veien amb bons
ulls la persistència de l’estelada. Un editorial del diari La
Publicitat, portaveu d’Acció Catalana, amb el títol «La bandera dels catalans», en criticava l’estel el 17 d’agost de 1933,
i la considerava «una mostra de vanitat i de mal gust. Aquest
estel que algunes associacions pinten a la bandera nostra per
fer-ne exclusivament una bandera de casino, és, en realitat,
un estel que volen posar-se a la màniga els qui la maneguen.
Un senyal que els distingeix dels altres catalans. Oh —dirà
algú—, és que és una bandera separatista. Fals! Amb la bandera catalana n’hi hauria prou. La separació de Catalunya
seria de tot Catalunya, no una propietat d’un grupet gestor».
La resposta des de Nosaltres Sols el 19 d’agost del mateix any
argumentava que era «senzillament una bandera de combat
nascuda pel fet d’amor a la Pàtria [...], l’estel és per a nosaltres
la distinció que hi ha entre els catalans que s’ajupen i traeixen
i els catalans que segueixen el camí únic, rebel i dreturer per
a la llibertat de la Pàtria».
Encara era més clara la resposta de La Tralla, l’11 de
setembre de 1933. Començava dient que per a ells la bandera catalana era també la senyera sense additaments. Ara
bé, si hi afegien un estel «és perquè la bandera Catalana de
les quatre barres és acceptada —sembla— per l’Estat espanyol [...]. Perquè la de les quatre barres la posen amb l’altra,
juntes, tocant-se i besant-se —quan mai per mai no es poden
besar coralment— els elements oficials, els que representen
als ulls del món Catalunya, la Pàtria única dels catalans.
Deixin que Catalunya sigui independent, i serà aleshores
quan posarem de bell nou la bandera de les quatre barres, la

història
Bandera Catalana sense estel, sense blau, però amb tots els
honors. Ben alta, ben dreta i ben sola!». El caràcter de bandera provisional i de combat sembla aquí la justificació de
l’estelada juntament amb la insatisfacció per una autonomia
insuficient i desvirtuada.
Quan el 6 d’octubre de 1934 el president Lluís Companys i
el consell executiu de la Generalitat es declararen en rebel·lia
contra el Govern de la República, creient que s’iniciava una
involució antiautonòmica i antidemocràtica, el conseller de
Governació, des de l’edifici del Pla de Palau, que avui ocupa
la delegació del Govern espanyol a Catalunya, va fer hissar
la bandera estelada. Aleshores Companys la hi va fer treure,
atès que, com ell acabava de dir en el seu manifest, no es
tractava d’una revolta independentista, sinó d’una declaració
unilateral de l’Estat Català dins una República Federal espanyola, que encara no ho era. Companys volia ja que quedés
clar que era un acte de solidaritat amb les esquerres espanyoles, començant pels socialistes, que acabaven d’iniciar
la vaga general revolucionària. I el conseller de governació,
Josep Dencàs, obeí l’ordre i substituí l’estelada.

La bandera prohibida
Després de la guerra civil espanyola la nova formació unitària catalanista, el clandestí Front Nacional de Catalunya,
només emprà la bandera i abandonà l’estelada. La prohibició
de la bandera catalana —tot i subsistir incrustada en l’escut
oficial franquista— motivà diverses accions consistents en
la seva exhibició com a signe de resistència. L’11 de setembre de 1944 un escamot de la secció militar de l’FNC, integrat per Jaume Martínez Vendrell, Joan Josep Ferrer Grau
i Ferran Murull i Duran, va col·locar una bandera de vuit
metres de llarg i tres d’amplada entre les torres de Jaume I i
de Sant Sebastià del transbordador aeri del port de Barcelona,
que no funcionava. La matinada del 23 d’abril de 1945 es
va fer una operació semblant a les torres del temple de la
Sagrada Família, on Josep Oriol Palà, Joan Josep Ferrer i
Joan Espinet, després d’amagar-se a l’interior de l’edifici,
aconseguiren d’arribar a una de les agulles i, a fi de dificultar als bombers la retirada de la quadribarrada, serraren les
escales de ferro que conduïen al capdamunt
El 9 de novembre de 1945, al Palau de la Música Catalana,
davant el governador civil Bartolomé Barba Hernández, que
havia declarat en arribar a Barcelona: «El problema catalán
no existe», va ser desplegada des de la lluerna central una
gran bandera catalana, al mig d’un concert de l’Orquestra
Municipal de Barcelona. El mecanisme que s’hi utilitzà no
va funcionar a la perfecció, però la bandera es va fer visible
mentre el governador abandonava el Palau de la Música i
l’endemà imposava una multa de deu mil pessetes de l’època
a l’Orfeó Català, que havia estat autoritzat feia poc a tornar
a funcionar. Però no hi va haver clausura temporal com en
temps de Primo de Rivera. Els autors del fet foren uns joves
dels Grups Nacionals de Resistència.
L’FNC patí una caiguda en cadena arran de la detenció
casual el 8 de juny de 1946 d’Emili Boté, que formava part
d’un escamot que preparava un desplegament de dues grans

senyeres a les torres de l’estadi de Montjuïc, on l’endemà es
jugava la final de la Copa del Generalísimo entre el València
i el Reial Madrid. A conseqüència de les tortures a què fou
sotmès el detingut, foren empresonats Martínez Vendrell i
dotze components més del grup.
Però l’FNC no desaparegué, i el 27 d’abril de 1947 col·locà
una gran senyera a dalt de la Gorra Frígia, a Montserrat, que
va ser contemplada per les autoritats franquistes i les cent
mil persones que s’hi congregaven amb motiu de la festa de
l’entronització de la Mare de Déu. La policia no la pogué retirar i onejà tota la jornada damunt la plaça del monestir. Joan
Espinet i Manuel Fontic foren els autors de l’acció.
El Congrés Eucarístic Internacional de Barcelona va ser
en 1952 un esdeveniment culminant del nacionalcatolicisme
franquista que cercava l’aval del Vaticà i va atraure molts
estrangers per primer cop després de la II Guerra Mundial.
Era una ocasió extraordinària per a una exhibició de la bandera prohibida. En un tallafocs de la carena de Collserola,
entre Sant Pere Màrtir i Vallvidrera, ben visible des de la
nova plaça de Pius XII on se celebrava l’acte culminant del
congrés presidit per Franco i pel cardenal Tedeschini, una
colla d’escoltes, dirigits per Vallespí i Clos, desplegaren en
direcció a Pedralbes una enorme bandera catalana que Pere
Figuera, Joan Reventós i Raimon Galí havien amagat prèvia
ment al cim. No hi hagué detencions.
En 1953, Pere Figuera, cap del grup d’activistes que col·
locaren banderes catalanes a la Universitat i en un cable del
carrer d’Aragó, va ser detingut. Resistí la tortura i no donà
el nom de ningú. Es va estar a la presó gairebé un any. En
sortí pel maig de 1954.
En el transcurs dels anys seixanta, encara que la llengua
catalana continuava exclosa de l’escola, de la premsa diària,
de la ràdio i televisió, l’edició de llibres en català juntament
amb l’èxit de la Nova Cançó tendiren a donar una falsa
impressió de normalitat. La col·locació de banderes catalanes va caure en desús i hi va haver un afebliment simbòlic
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del catalanisme. Però en 1969 reaparegué l’estelada arran de
l’escissió de l’FNC amb la creació del Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans. L’FNC no havia
utilitzat l’estelada, però el PSAN la féu reaparèixer si bé alterada en els colors. Atès que el PSAN volia tant la revolució
social com la nacional, el nou grup canvià l’estel blanc per
un de vermell, i com que no hauria destacat sobre fons blau
marí, canvià el color del triangle pel blanc. Per un moment
es discutí si calia posar-hi tres estrelles en lloc d’una com a
símbol dels Països Catalans, però al final això es descartà i
en restà només una.
En produir-se l’escissió del PSAN en 1976 amb la constitució del Moviment d’Unificació Marxista dels Països Catalans
(MUM), aquest grup continuà amb la mateixa ensenya, però
el PSAN, per diferenciar-se, adoptà el triangle groc que
ja havia pres en 1972 a Perpinyà l’Esquerra Catalana dels
Treballadors, amb l’argument que el blanc era vist a França
com el color de la monarquia. Amb la desaparició del BEAN
(Bloc d’Esquerra d’Alliberament Nacional) en 1982, desaparegué també l’estelada amb el triangle blanc i restà només
la del triangle groc com a insígnia independentista predominant, que passà del PSAN als successius agrupaments de
signe similar, com el Moviment de Defensa de la Terra entre
els anys 1984 i 1989, el de la seva autodissolució aquest darrer,
o de Terra Lliure, desapareguda per voluntat pròpia en 1995.
Des del final dels anys vuitanta, l’estelada amb el triangle
groc es va difondre, deslligada de la militància partidista, en
els concerts de rock català primer, i al Camp Nou després.
Resulta un distintiu juvenil inconformista davant la quadribarrada, ja oficialitzada i sempre hissada al costat de la bandera espanyola. Mentrestant, l’estelada del triangle blau ha
estat adoptada per la Joventut Nacionalista de Convergència
Democràtica de Catalunya.
Al Camp Nou, de la mateixa manera que la Marcha Real
ha estat xiulada, és molt mal vist exhibir la bandera espanyola. Una vegada que una penya barcelonista de Toledo es
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va presentar amb una bandera del Barça per un costat i l’espanyola per l’altre, va ser insultada i amenaçada fins que la
van plegar. Els barcelonistes, quan l’equip juga en un camp
europeu, porten només banderes catalanes, a més de les del
club, però no en porten d’espanyoles.
Sorprèn que la Generalitat de Catalunya no s’hagués oposat al fet que la Diputació General d’Aragó adoptés en 1978
la mateixa bandera de les quatre barres sense ni tan sols un
senyal diferenciador com en el cas del País Valencià o les
Balears, països que realment havien tingut per ensenya els
quatre pals. Cap historiador aragonès dels segles passats no
havia tingut la quadribarrada per escut territorial d’Aragó
excepte l’anticatalà i falsificador José Pellicer en el segle xvii.
La creu d’Alcoraz amb els quatre caps de sarraí era l’emblema aragonès adoptat pels reis del Casal de Barcelona. En
la discussió de quina havia de ser la bandera d’Aragó durant
la Segona República, les esquerres no hi volien una creu, i les
dretes defensaven una ensenya blanca amb la creu vermella
plena com la de sant Jordi. El Consell d’Aragó, radicat a Casp
durant la guerra civil, decidí que la bandera seria la catalana
però amb l’escut d’Aragó al centre.
Quaranta anys després, en 1977, es presentaren onze
projectes de bandera, però finalment la Diputació General
d’Aragó adoptà la quadribarrada sense escut. La manca de
reacció catalana no deixa de ser xocant. Dos països no poden
tenir la mateixa bandera, i encara menys si són veïns. Navarra
no va permetre que Euskadi posés en el seu escut les cadenes navarreses.
La quadribarrada i Els segadors continuen essent símbols
insubstituïbles de Catalunya, encara que l’estelada competeixi amb la bandera oficial i que l’himne, de tan poc cantat
i interpretat, sigui poc conegut encara ara. Així resulta que
és molt menys conegut i cantat que l’himne del Barça, compost en 1974.
L’any 1975, durant les Sis Hores de Cançó a Canet de Mar
o Canet Rock, davant quaranta mil joves, Rafael Subirachs
va cantar la cançó tradicional narrativa de Els segadors amb
el seguit de greuges contra el «rei nostre senyor» i el «comte
d’Olivar».
Els Segadors, amb lletra moderna, va ser declarat himne
oficial de Catalunya amb la llei 1/1993 del Parlament de
Catalunya. Però abans fou present fins i tot en l’obertura
dels Jocs Olímpics de 1992, celebrats a Barcelona. No sembla haver tingut gaire efecte una instrucció del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de 29 de maig de 2001,
que establí que calia ensenyar Els segadors a les escoles. En
1994 la Generalitat havia publicat un manual escolar titulat Símbols de Catalunya, escrit per Jordi Dolcet i Antoni
Moga, amb una segona edició ampliada en 1996 amb propostes didàctiques i una versió abreujada en altres llengües. El
llibre parlava de dotze símbols: la bandera, l’himne Els segadors, l’Onze de Setembre com a diada nacional, Montserrat,
les institucions catalanes de Govern, Sant Jordi, la sardana, el
Pi de les Tres Branques, els castellers, la barretina, la flama
del Canigó i l’art romànic. No se’n van fer noves edicions, i
tot indica que va tenir una difusió insuficient. No hi ha hagut
noves iniciatives similars des d’aquella. u

assertivitat

Com dir les coses
per a obtenir el resultat esperat?
Anna Iglésias i Anna Sangles

Q

(psicòlogues / www.activament.cat)

uantes vegades ens han demanat que féssim una cosa
i hem acabat posant mil excuses per a no fer-la o
l’hem feta de mala gana? O, depèn de qui ens ho
demani, ho fem amb més o menys diligència. Per què passa
això i de què depèn?
La manera com transmetem un missatge influencia en
la resposta o en el comportament de la persona que el rep.
Si algú ens exigeix que fem una determinada feina, probablement la farem amb desgana, i el resultat pot ser poc o
no gens satisfactori, o tot al contrari del que passaria si ens
ho demanessin bé i tinguessin en compte la nostra opinió.
Així, doncs, quina és la fórmula d’aconseguir que les altres
persones facin de la manera més eficient possible allò que
volem o necessitem?
La resposta és una habilitat social anomenada assertivitat, que consisteix a manifestar d’una manera respectuosa,
clara i sincera, els sentiments, les emocions, els desitjos,
les creences... i defensar els nostres drets i opinions sense
sentir-nos culpables.
Per tal de posar en pràctica aquesta habilitat, s’han de tenir
en compte els següents elements:
Característiques personals: ser constant i perseverant
amb el missatge que transmetem (dir-lo dues o tres vegades
d’una manera diferent i amb un interval curt de temps durant
la conversa) i tenir confiança en nosaltres mateixos.
Abans de transmetre el missatge: decidir què es vol
transmetre, dedicar un moment a elaborar-lo i pensar a quina
persona va dirigit.
Característiques del receptor: tenir en compte l’edat,
el nivell formatiu, el caràcter, l’opinió que té sobre nosaltres, el sentiment que mostra en aquell moment i el context
en què es troba.
Expressió corporal: mirar als ulls de la persona a qui
ens dirigim, situar-nos al mateix nivell que aquesta, mantenir una posició corporal relaxada, somriure i gesticular.

C a r ac t er í st ique s de l
missatge: ha ser clar i concret, sense exigir ni amenaçar, sense excusar-se, fer ús
del condicional de verbs com
voler, agradar... (voldria,
m’agradaria...), parlar en primera persona (penso, crec...),
fer ús dels silencis, modular el
to de veu, utilitzar un volum
adequat (ni alt ni baix) i evitar
les falques, les repeticions i els
titubeigs.
Temps: saber bé de quant
temps disposem i assegurar-nos que l’altra persona disposa
també d’aquest temps.
Reacció davant la resposta: fer una escolta activa, ser
capaç d’assumir la pròpia responsabilitat, respectar la conducta dels altres i acceptar una negativa.
Hem de tenir present que les habilitats socials són conductes apreses i, per tant, es poden millorar. Ser-ne conscients facilita la relació amb les altres persones, millora
la comunicació, augmenta la capacitat de resoldre conflictes i tot això ens ajuda a sentir-nos bé amb nosaltres
mateixos.
També és important recordar que no existeix una conducta socialment perfecta, ja que cada persona té un estil
comunicatiu, un perfil de personalitat, uns trets característics que el defineixen en la seva manera de relacionar-se amb els altres. Aquest estil es pot modular,
millorar..., sempre que la persona ho cregui convenient
o necessari.
I, per últim, hem de recordar que l’assertivitat és una de
les habilitats socials més importants i que va estretament
relacionada amb la nostra autoestima. u
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Mimologismes
Josep Espunyes

R

ellegeixo, al cap d’uns trenta-cinc anys d’haver-lo llegit, El llenguatge de les bèsties i de les coses, un llibre
amè i deliciós de Joan Amades publicat a Barcelona
l’any 1933, amb el qual inicia la col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars. En el «Davantal», Amades diu que «el
poble ha cregut sentir en la veu i cant de certs animals,
sobretot dels ocells, [...] l’articulació de paraules de llenguatge humà, i ha creat un seguit de frases que, segons la
seva audició fantasiosa i senzilla, són pronunciades per animals i coses». I afegeix: «la interpretació d’aquestes veus
amb termes de la parla humana, és un aspecte de l’onomatopeia, que rep el nom especial de mimologia»1.
Els ocells o moixons en estat de llibertat que hi presenta
són: el botxí, la cadernera, la calàndria, el calandrió, el còbit, la
cogullada, el corb, el cucut, el duc, el gaig, la garsa, el garrabiu,
la grua, la guatlla, la mallerenga, la merla, el merlot, l’òliba,
l’oreneta, l’oriol, el paó, el pardal, la perdiu, el pigot, el pigre,
el pinsà, el pit-roig, la primavera, el (o la) puput, el ranyell,
el rossinyol, la tórtora (o torta), el tudó, el verdum i la xurla.
Pel que fa a l’aviram hi trobem l’ànec, el colom, el gall i
el gall dindi.
La lectura del llibre té la virtut de transportar-me a la
Peramola de la meva infantesa i joventut, un bon feix d’anys
enrere. I recordo, en aquesta interpretació popular del cant
dels moixons, alguns cants que els meus pares i alguns
padrins del poble m’havien ensenyat a verbalitzar humana-

El pardal

El d u

c

1. 	Abans de Joan Amades, ja havien publicat obra sobre mimologia catalana
autors com ara Cels Gomis, Zoologia popular catalana, L’Avenç, Barcelona
1910; Cinto Verdaguer, «Què diuen los ocells», dins el recull pòstum Folklore, L’Avenç, Barcelona 1907, i Ramon Violant i Simorra, «Notes folklòriques del Pallars. Què diuen els ocells», dins el Butlletí de la Joventut
Catalana, Barcelona 1929.
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ment i que Amades no recull en El llenguatge de les bèsties i
de les coses, juntament amb alguna variant d’alguns dels cants
que sí que hi recull.
Una d’aquestes variants, per exemple, és la del cant de
l’oreneta. Quan a la primavera o a l’estiu em costava de llevar-me una mica d’hora, la mare m’assegurava que les orenetes estaven enfadades amb mi perquè jo m’entretenia a fer
el ronsa entre els llençols i que em deien, amb el seu cant
continuat: «Lleva’t, lleva’t dematí. Jo ja he anat a Castellfollit
i tu encara ets al lliiit... Lleva’t, lleva’t dematí. Jo ja he anat
a Castellfollit i tu encara ets al lliiit», amb el benentès que,
quan a Peramola parlem de Castellfollit, sempre ens referim
a Castellfollit de Riubregós (Anoia), mai a Castellfollit de
la Roca (Garrotxa). En canvi, al lloc de Cortiuda, a la part
nord-occidental del municipi de Peramola, l’oreneta fa: «Si
vols tenir bona ventura, bona ventura, bona ventura, lleva’t de
bon dematííí... Si vols tenir bona ventura, bona ventura, bona
ventura, lleva’t de bon dematííí», mentre que a Tragó, al costat del riu Segre, canta: «Al meu poble hi ha pebre i canyella
i aquí no hi ha reee... Al meu poble hi ha pebre i canyella i
aquí no hi ha reee...»
Una altra variant és la del cant girigador del pardal, que
el meu pare m’havia repetit dotzenes de vegades de bon matí,
quan anàvem cap a l’era o a regar l’hort: «Gira’t i jau, gira’t i
jau. Mentre tu jauràs, jo faré el mal... Gira’t i jau, gira’t i jau.
Mentre tu jauràs, jo faré el mal.»

El corb

Cinc variants més del cant dels ocells, respecte del recull
de Joan Amades, són el del tudó, el del duc, el de la perdiu,
el del colom i el del pigot. El tudó ens diu, amb el seu cant
repetitiu i suau: «Francisco, jo u tu. Dolcíssim llegum, tant
que se’n sembra i tan poc que se’n cull... Francisco, jo u tu.
Dolcíssim llegum, tant que se’n sembra i tan poc que se’n
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El cucut
El tudó

El pit- ro

cull» («u» variant dialectal de «o»). El
cant profund i feréstec del duc, moixó
valent com el primer, diu desafiador des
del territori que marca mitjançant el cant:
«Jo u tuuu... Jo u tuuu...» Un cant que varia una mica quan
des de dalt d’alguna brancada sol·licita l’acoblament amb la
femella: «Puuuja..., puuuja..., puuuja.» La perdiu, habitant
d’indrets secs i consumidora preferentment de cereals, es té
per un moixó sobri, que s’acontenta amb el que bonament
troba. Per això canta —o escotxega, o escotxineja, o espinyega—: «Catxec, catxec, catxec, catxec, res no compro, res
no dec... Catxec, catxec, catxec, catxec, res no compro, res
no dec...». Pel que fa al colom, la cosa és entre la parella.
Quan en el festeig ell li canta a ella enamorat, li assegura
melós: «Jo només per tu... Jo només per tu», i la femella li
respon, coqueta: «No gaire... No gaire...»
Una de les menges que més agrada al pigot és la mel.
Fins al punt de foradar les arnes amb el seu bec poderós i
cruspir-se’n la mel que hi troba, un hàbit que treu de cassola a tots els melers de la contrada, ja siguin particulars o
bé industrials2. Per això la variant peramolina del pigot fa,
potent: «Si, si, si, si, sic... Si tinc mel sóc ric... Si, si, si, si,
sic... Si tinc mel sóc ric.»
Una altra variant és la del cucut. El cucut, com és prou
sabut, és un moixó parasitari; és a dir, pon un ou entre els
que troba en cadascun dels nius que visita —de boscarda, de
pastoreta, de pit-roig, de tallarol...— al temps de la cria. Aleshores, els diguem-ne pares adoptius s’encarreguen, contents i
enganyats, de covar-lo entre els seus i fer-li pujar la cria quan
ha nascut. És clar, però, que cap d’aquests pares adoptius no
pot sentir-se enganyat, perquè el cucut, quan canta, els comunica franc: «Cova tu que jo no puc... Cova tu que jo no puc...»
Un comportament del cucut, certament barrut, que ha
donat peu a una creença llegendària i força estesa a la nostra
muntanya. Hi ha qui assegura que el cucut pon un ou, des de
fora, al niu de la tintipella, normalment al canot dels olivers
i d’entrada molt estreta. I que quan la seva cria ha nascut i
2.  Anys enrere, quan a la ruralia hi havia ben poques cases sense un parell
d’arnes en algun racó de terra, a l’hivern molts pagesos les solien protegir
de la voracitat del pigot, mort de gana, tapant-les amb manats de rames o
de romanins.

ig

s’ha fet grossa, aleshores no en pot sortir i mor a dins. Potser
s’hi busca, en aquest exemple, la conseqüència de dues dites
populars antigues i molt vives a la ruralia: una és que «el
pecat fa forat», i l’altra, que «dels pecats dels pares, els fills
en van geperuts».
Tres moixons que Joan Amades no recull en el Llenguatge
de les bèsties i de les coses —no ho podia pas recollir tot,
l’home!— són la cabrota, l’escloper i la tintipella. La cabrota
—o begaleu, o begalot, o busaroca, o cabrassa, o gamarús—
quan inicia el cant ens diu, foteta: «Tuu, turururú... Tuu, turururú...», i quan després el canvia, amb un to semblant al del
bel d’una cabra —d’aquí li vénen els noms de begalot, o begaleu, o cabrassa, o cabrota—, ens adverteix: «Et veeeec... Et
veeeec...» («vec», dialectalisme de «veig»). Un cant realment
escandalós i inharmònic, que a l’Alt Urgell es coneix majoritàriament per xant.
Pel que fa als altres dos moixons, l’escloper (o siboc) ens
diu, amb el seu cant monòton i seguit: «Catxoc, catxoc, catxoc, un esclop... Catxoc, catxoc, catxoc, un esclop...», mentre que la tintipella aventa: «Tin-ti Pere, tin-ti Pere i tin-ti
fort... Tin-ti Pere, tin-ti Pere i tin-ti fort...» («tin-ti», dialectalisme de «ten-te»).
Hem de dir, respecte a l’escloper,
La perdiu
que anys enrere
més d’un pare i de
dos, en sentir-lo a
prop d’on eren o
treballaven, havien
enviat el fill o fills
a veure si trobaven
l’esclop que acabava de fer. Una
manera de jugar,
entre pares i fills,
que avui ja no s’estila.
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Una vegada, una puput, un cucut i una torta que s’havien
establert al tossal de Nuncarga, van decidir comprar un ruc
perquè els guardés el niu mentre criessin. Un dia, però, el van
perdre i el van començar a buscar arreu del terme de Peramola. La primera de trobar-lo va ser la puput. El va veure de
lluny, estirat al peu d’un ribàs de la roca del Quer, en una posició estranyament estàtica. S’hi va acostar i va comprovar que
era mort. I que començava de pudir. «Put, put... Put, put...»,
fou el seu crit, per tal de fer-ho saber als altres dos moixons
de la societat si la sentien. Al cap d’uns quatre o cinc dies va
ser el cucut que va trobar el cadàver del ruc a la roca del Quer,
en un estat de descomposició certament avançada. Aleshores,
el seu crit, adreçat a la puput i a la torta, fou: «Cucs, cucs...
Cucs, cucs...»

L’oriol

l’altre no es van adonar com s’hi acostava sigil·losament el propietari de l’arbre amb una escopeta a les mans. De sobte, però,
el gaig el va veure i va avisar l’oriol tot seguit, mentre cuitava
a amagar-se entremig del brancatge: «Mira a baix... Mira a
baix...» Però l’oriol, golut de mena, ni en féu cas. Només li
va anar contestant, entre cirera i cirera, amb aquell cant tan
personal que fa quan està content i que mai ningú del nostre
veral no ha pogut desxifrar què vol dir: «Tiro faliro, trompa
de liro... Tiro faliro, trompa de liro...»
Un cant delator que ben aviat va estroncar l’empipat
propietari de les cireres: va prémer el gallet de l’escopeta i va
matar l’oriol. Això sí, el gaig encara anava fent a l’oriol, mentre fugia esverat del cirerer: «Ja t’hu diva! Ja t’hu diva! Ja t’hu
diva!» («t’hu diva», dialectalisme de «t’ho deia»).
S’explica que, fa molts i molts anys, un hortolà
d’Oliana havia amansit un pinsà a còpia de donar-li
engrunes de pa cada dia que anava a l’hort. I que
aquell pinsà hi va portar un altre companyó, i al
darrere d’aquest un altre i un altre, fins que van
ser tot un estol engormandit. Un dia, però, l’hortolà no va anar a l’hort, ni l’endemà, ni l’endemà
passat, ni l’endemà passat l’altre... I és que l’home

L’oreneta

Qui no el va trobar fou la torta. Per això encara avui
el cerca i el crida constant: «Ruuc, ruuc, ruuc, ruuc...»
El cucut, suara esmentat, diuen que abans vivia tot
l’any a la part baixa de l’Alt Urgell. Una vegada, però,
un garber de Castellnou de Bassella —poble, avui, sota
les aigües de l’embassament de Rialb— va fer córrer una
garba al tros, al bo de la sega, i hi va atrapar el rei dels cucuts
a sota. Una patacada que per a la fràgil bestiola va ser mortal
de necessitat. Aleshores tots els cucuts de la part baixa de l’Alt
Urgell van fugir cap a d’altres terres, esfereïts. Tanmateix,
i per allò de l’instint, l’any sobre el cucut va tornar cap en
aquestes terres cap allà a la darreria de març o la primeria
d’abril a fer-hi estada. Això sí, quan va observar que el pagès
ja es preparava per a la sega, en va fugir esperitat. Un costum
que avui encara conserva.
Vet aquí que una vegada hi havia un oriol i un gaig que
s’atipaven de cireres en un cirerer a prop de Tragó —la cirera,
per un general, és una fruita que agrada molt a tots els moixons—, on vénen més avançades que a Peramola3. I tan engormandits estaven en aquell àpat tan suculent, que ni l’un ni
3. Una dita fa: «Per l’Ascensió, cireretes a Tragó.»

28

Llengua Nacional - núm. 84 - III trimestre del 2013

malauradament s’havia mort i ja no els podia alimentar amb
aquelles blanques engrunes de pa que tant i tant els agradaven. Per això, des d’aleshores, no hi ha cap pinsà que no canti,
pidolaire: «Qui té més pa... Qui té més pa...»
Tota una fauna, malauradament, en franca regressió. Cinquanta anys enrere, veure o sentir una griva, o un tord, o un
reietó, o una mosquereta —el moixó més petit de tots els
que esmentem en aquest text—, o una xuta, o una òliba, o
un duc, o una garsa, o un pigot, o una cadernera, o una gralla, o un corb, o un verderol, o un passerell, o un oriol, o un
gaig, en qualsevol indret del municipi de Peramola era una
cosa d’allò més natural. De fet, la cosa veritablement estranya, en aquells dies i al bon temps, hauria estat no veure-n’hi
o sentir-n’hi uns quants de cada espècie en una passejada
matinera o capvespral. Avui, en canvi, veure-hi o sentir-hi
un qualsevol dels moixons que acabem d’enumerar és notícia entre els nadius. u
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Errors de lèxic (I)
Josep Ruaix i Vinyet

E

n aquest article (que preveiem que anirà seguit d’altres)
reproduïm una sèrie d’exemples que tenim apuntats (de
ja fa uns quants anys) i que es presten a comentar o,
simplement, observar una seixantena d’errors de lèxic. Els
oferim per ordre alfabètic del terme que apareix subratllat
dins l’exemple i que, quan sembla oportú, posem també al
començament, en forma d’entrada de diccionari, entre claudàtors. Tots els exemples són reals (és a dir, els hem copiat
d’alguna publicació o d’algun escrit, que citem succintament); ara bé, per no complicar les coses, a vegades arreglem algun altre aspecte erroni de l’exemple. Una part dels
errors ja es troben recollits en el nostre Nou diccionari auxiliar (Barcelona 2011); altres, més rars, no hi surten. Sigui
com sigui, la lectura d’aquests seixanta casos resultarà, sens
dubte, útil i fins i tot curiosa:
1) «En el cas del dialecte alguerès ... Això no obstant, hi ha
una tendència recent, afavorida per la pressió adstratística de
l’italià, a triar també el verb ser-hi ...» (d’una gramàtica, abans
de ser corregida) > ... per la pressió adstràtica de l’italià ...
2) «La quadra tenia capacitat per a tres o quatre cavalls.
Els animals no es podien deixar al ras, ja que les alimanyes,
sobretot els llops, tan abundants a la zona, feien estralls considerables entre els equins ...» (AA. VV., La desgràcia de pecar
i altres narracions, p. 75; calc del cast. alimaña) > ... ja que
les feristeles (o el feram), sobretot els llops ...
3) «De fet, hi ha un seguit de sintagmes que semblen amotllar-se al patró d’aquests elements de quantificació ... / Una de
les vies d’incorporació de noves formes preposicionals és la
creació de locucions prepositives, que s’amotllen a les estructures sintàctiques del català» (d’una gramàtica, abans de ser
corregida) > De fet, hi ha un seguit de sintagmes que semblen
emmotllar-se al patró ... / Una de les vies ... que s’emmotllen
a les estructures sintàctiques del català.
4) «Allí, en veure la teva sincera amistat i el teu oferiment,
vàrem decidir traslladar els documents, els llibres i les pintures a un altre lloc més segur fora del recinte amurallat del
monestir» (AA. VV., La desgràcia de pecar i altres narra
cions, p. 79) > Allí ... fora del recinte emmurallat (o murallat) del monestir.
5) [anar] «Comptaré fins a deu i després aniré a buscar-vos» (d’una gramàtica, abans de ser corregida; confusió
amb un dels valors del verb cast. ir) > Comptaré fins a deu i
després vindré a buscar-vos.
6) [anar a per totes] «Alguns comentaristes diuen, també
amb raó, que poca broma, que Aznar va a per totes; a mi, però,
em sembla un home d’una mediocritat intel·lectual tangible,
d’una ambició desmesurada i d’un centralisme anacrònic»
(Avui, 22-9-2000, p. 3; calc del cast. ir a por todas, vulgarisme per ir por todas) > Alguns comentaristes ... que Aznar
va per totes; a mi, però, em sembla ...

7) [anar de passeig] «Pretenia que, quan anava de passeig
i fins i tot quan es banyava, li anés llegint llibres, per no perdre el temps» (d’una gramàtica, abans de ser corregida; calc
del cast. ir de paseo) > Pretenia que, quan anava a passeig i
fins i tot quan es banyava ...
8) [buitrejar] «Les ideologies identitàries, en efecte, buitregen la desintegració dels valors universals, oferint a canvi
simbolismes grupals que alimenten el victimisme minoritari
i el narcisisme de la imatge» (Avui, 11-6-2001, p. 17; verb
inventat a partir del substantiu cast. buitre) > Les ideologies
identitàries, en efecte, s’aprofiten de la desintegració dels
valors universals ...
9) «... on l’enterraren en una fossa comuna, sota una
espessa capa de cal viva» (P. Süskind, El perfum, p. 31; calc
del substantiu cast. cal) > ... on l’enterraren en una fossa
comuna, sota una espessa capa de calç viva.
10) «No hi havia cap catedral imposant que senyoregés les
cases, sinó tan sols un campanari camús ...» (P. Süskind, El
perfum, p. 146; calc del cast. campanario) > No hi havia ...
sinó tan sols un campanar camús ...
11) [carregar-se-les] «Aquests dies normals, per tant,
els maquinistes i els mateixos trens incompleixen el reglament. En teoria, se les podrien carregar. No se les carreguen,
naturalment, perquè fan el que s’espera que facin: ser poc
escrupolosos amb les normes. I quan són gaire escrupolosos,
els trens no van. Quin gran absurd!» (Regió 7, 13-7-2001,
p. 21) > ... En teoria, se la podrien carregar. No se la carreguen, naturalment ...
12) «Si la posició postverbal és la posició canònica, aquella
posició en què té carta de naturalitat, això és inesperat» (d’una
gramàtica, abans de ser corregida) > Si la posició ... aquella
posició en què té carta de naturalesa, això és inesperat.
13) «Vam haver de presentar una instància, amb les corresponents fórmules arcaïtzants i els conseqüents timbres d’estat» (d’una gramàtica, abans de ser corregida) > Vam haver
de presentar una instància, amb les corresponents fórmules
arcaïtzants i els consegüents timbres d’estat.
14) «Allò va fomentar una certa cultura de la violència
que ha trobat un caldo de cultiu perfecte en situacions com
la viscuda a Txetxènia o el desmoronament dels privilegis
econòmics de l’estament militar» (Avui, 8-6-2001, p. 10; calc
del cast. desmoronamiento) > Allò va fomentar ... com la viscuda a Txetxènia o l’ensorrament dels privilegis econòmics
de l’estament militar.
15) «Si d’aquesta anècdota ens remuntem a la categoria,
potser ens adonarem que el país es veu desnortat, inhibit i desmoralitzat» (Avui, 15-3-2001, p. 2) > Si d’aquesta anècdota ...
el país es veu desorientat, inhibit i desmoralitzat.
16) «Ni així t’escaparàs de la ratera. Perquè, molt bé, una
casualitat, una xamba, digues-li atxa, et porta a Mequinensa,
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et situa a l’escenari del Venus i fa que vegis el teu pare en una
butaca de la segona fila de la platea» (J. Moncada, Calaveres
atònites, p. 210; calc del cast. llámalo hache) > ... Perquè,
molt bé, una casualitat, una xamba, digues-li com vulguis,
et porta a Mequinensa ...
17) «Sobre la col·laboració del cardenal Vives i Tutó amb
Pius X existeixen molts tòpics hagiogràfics i molts tòpics
dimonitzadors» (d’un original, abans de ser corregit; per
a formar derivats cultes, sembla més correcta l’arrel sàvia
demoni- que no pas el mot popular dimoni; cf. Gran diccio
nari de la llengua catalana, Barcelona 1998) > Sobre la
col·laboració ... i molts tòpics demonitzadors.
18) [donar les culpes] «Quan no fa el temps que han dit per
televisió que faria, a qui dóna les culpes?» (Avui, 9-10-1999,
p. 83; calc del cast. achacar o echar las culpas, variant de
achacar o echar la culpa) > Quan no fa el temps que han dit
per televisió que faria, a qui dóna la culpa?
19) [emportar-se el sant i les almoines] «¿Adéu a una Caixa
de capteniment aparentment apàtrida, amb inversions urbi et
orbi contràries als propis estatuts i vés a saber si disposada a
emigrar, però, això sí, emportant-se el sant i les almoines?»
(Avui, 22-12-1999, p. 2; calc del cast. alzarse (o cargar) con
el santo y la limosna) > ¿Adéu a una Caixa ... però, això sí,
arrambant amb tot?
20) [entranyar] «Però la propagació del sistema entranya
una certa perversió de la democràcia a nivell local, és a dir,
en la mateixa base del sistema, on el contacte amb el ciutadà
és més profund» (Avui, 5-1-2002, p. 2; calc del verb cast.
entrañar) > Però la propagació del sistema conté (o enclou)
una certa perversió ...
21) [esguardar-se / esguard] «Quan el juliol del 1835, ara
fa sis mesos, es va fer la desamortització del monestir amb la
fugida dels monjos, em vaig esguardar a l’Espluga de Francolí, a casa d’uns amics del pare Odó, que també eren de
Lleida. [...] Sembla que la nostra tornada al cenobi aquest cop
va per a llarg. El pare Odó per la seva edat i el pare Antoni
per la seva salut no es veuen amb cor de portar-la a terme;
per això m’han encarregat a mi, un simple diaca, la missió del
trasllat, l’esguard i el retorn de nou en el seu dia al monestir»
(AA. VV., La desgràcia de pecar i altres narracions, p. 79;
confusió entre mots semblants) > Quan ... amb la fugida dels
monjos, em vaig resguardar a l’Espluga de Francolí ... la
missió del trasllat, el resguard (o la custòdia, o la protecció)
i el retorn de nou en el seu dia al monestir.
22) [esquitllar] «Hem avançat moltíssim però encara ens
queda molta feina per fer. Encara avui la llengua catalana
no té el futur garantit a tot el seu territori. Encara avui —a
Catalunya— és més fàcil viure en espanyol que en català.
Encara avui som esquitllats per la hisenda espanyola» (Avui,
23-4-2001, p. 3; confusió entre els verbs esquitllar-se i esquilar) > ... Encara avui som esquilats per la hisenda espanyola.
23) «formes lingüístiques esteriotipades» (d’una gramàtica,
abans de ser corregida) > formes lingüístiques estereotipades
24) «Sovint em pregunto si no són especialment els fills
grans els qui desitgen d’arribar a satisfer les expectacions
dels pares i ser considerats com uns fills obedients i complidors» (original d’una traducció de l’anglès, abans de ser
30
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corregit) > Sovint em pregunto si no són especialment els
fills grans els qui desitgen d’arribar a satisfer les expectatives dels pares ...
25) «I és que veure una reina agenollada al reclinatori
folrat de vellut blau marí, amb les armes familiars, afalaga
l’home més circumspecte i el convida a fantasejar» (AA. VV.,
La desgràcia de pecar i altres narracions, p. 26; calc del verb
cast. fantasear) > I és que ... i el convida a fantasiejar.
26) [fer la tertúlia] «Als carrers de Luciara es percep una
estranya sensació de tranquil·litat i placidesa. La gent fa la
tertúlia asseguda davant els portals de les cases ...» (F. Escribano, Descalç sobre la terra vermella, p. 147; la loc. verbal
enregistrada pels diccionaris és fer tertúlia) > ... La gent fa
tertúlia asseguda davant els portals de les cases ...
27) «Sembla que la policia no ha fet gaire cosa per impedir
el linxament ...» (F. Escribano, Descalç sobre la terra vermella, p. 148; cas de confusió lèxica) > Sembla que la policia no
ha fet gran cosa per impedir el linxament ...
28) [guardar llit] «... estava malalt. Va guardar llit durant
molts anys ...» (d’un text, abans de ser corregit; calc del cast.
guardar cama) > ... estava malalt. Va estar al llit durant
molts anys ...
29) «Els adverbis monoargumentals que modifiquen el
resultat verbal no s’empren en oracions hortatives, perquè les
ordres, recomanacions, etc. no poden aplicar-se a ...» (d’una
gramàtica, abans de ser corregida) > Els adverbis monoargumentals que modifiquen el resultat verbal no s’empren en
oracions exhortatives, perquè ...
30) «En les Rapsòdies òrfiques es parla d’un Cronos que
no envelleix i que amb el seu enginy impereceder va produir
l’Èter i un gran avenc» (d’un original, abans de ser corregit;
calc del cast. imperecedero -ra) > En les Rapsòdies òrfiques
es parla d’un Cronos que no envelleix i que amb el seu enginy
imperible (o immortal) va produir l’Èter i un gran avenc.
31) «Tanmateix, hi ha un seguit de trets estructurals (corba
entonativa, pronoms de represa, intercalament d’interjeccions
conatives i alteracions de l’ordre canònic) que permeten concloure que els sintagmes dextralocats, tot i ser part inherent de
l’oració, se situen en una posició perifèrica o marginal» (d’una
gramàtica, abans de ser corregida) > Tanmateix ... pronoms
de represa, intercalació d’interjeccions conatives ...
32) «Aquesta invariança de la funció semàntica és natural si tenim en compte que ...» (d’una gramàtica, abans de ser
corregida; hiperpurisme per influència de casos com concordança = cast. concordancia) > Aquesta invariància de la
funció semàntica és natural si tenim en compte que ...
33) «l’obra joanniana [referint-se a l’evangeli de sant
Joan]» (Missa Dominical, 14-1-2001; cf. Nou diccionari auxiliar) > l’obra joanea (o joànica)
34) «Segons Plutarc, l’ànima del cosmos es divideix en
tres parts: la simbolitzada per Cloto, la simbolitzada per
Àtropos (la segona parca) i la simbolitzada per Laquessis»
(d’un original, abans de ser corregit) > Segons Plutarc ... i la
simbolitzada per Làquesis.
35) «Vine a ExpoBages ... Bus llançadera cada 30 minuts,
amb parades a ...» (anunci dins Regió 7, 20-5-2000, p. 35) >
... Bus llançadora cada 30 minuts, amb parades a ...

lèxic
36) «Aconseguir la depuradora ha estat el fet medioambiental més important del segle» (Cultura, Valls, des. 2000,
p. 5; calc del cast. medioambiental) > Aconseguir la depuradora ha estat el fet mediambiental més important del segle.
37) [no anar amb (algú)] «Acabaria convertint-me en una
mena d’artista i, amb tot el respecte pels qui ho fan, perquè
no els vull criticar, això no va amb mi. Cadascú és com és»
(F. Escribano, Descalç sobre la terra vermella, p. 205; calc
del cast. no ir con (alguien)) > Acabaria ... això no fa per a
mi. Cadascú és com és.
38) [no poder-se’n avenir] «Quan l’altre ho va veure no se’n
podia avenir» (d’un text, abans de ser corregit) > Quan l’altre
ho va veure no se’n sabia avenir.
39) «de la boca surten acudits i altres parladuries perjudicials i inútils» (d’una traducció, abans de ser corregida; calc
del cast. habladurías) > de la boca surten acudits i altres
enraonies perjudicials i inútils
40) [passar de] «Una part de la població ha après una
mica d’economia pel seu propi compte i a la seva manera, i
una altra part passa de tota informació econòmica» (Escola
Catalana, febrer 2002, p. 7; accepció calcada del cast. pasar
de) > Una part ... i una altra part prescindeix de tota informació econòmica.
41) «Prodi vol passar pàgina. L’Europarlament vota avui
la investidura de la Comissió» (Regió 7, 15-9-1999, p. 28;
calc del cast. pasar página) > Prodi vol girar full. L’Europarlament vota avui la investidura de la Comissió. /
«L’Ajuntament de Banyoles aprova el trasllat del negre a
l’Àfrica. L’alcalde diu que cal passar pàgina i tancar velles
ferides» (Avui, 28-4-2000, p. 26) > ... L’alcalde diu que cal
girar full i tancar velles ferides.
42) «La transició: entre el possibilisme polític i l’autocomplaença plorona» (Saó, oct. 2001, p. 22; calc del cast. llorón
-ona) > La transició: entre el possibilisme polític i l’autocomplaença ploramiques (o ploraire, ploranera).
43) [portar (una cosa) de cap (algú)] «De fet, la qüestió de
la invenció ja havia portat de cap l’autor amb La cultura del
catalanisme, cultura que hauria caigut en el pecat, poc original en l’Europa de l’època, d’haver nascut a remolc d’un historicisme romàntic» (Avui, 14-11-2001, p. 40; calc del cast. traer
(a alguien) de cabeza; sí que existeix (algú) portar de cap
(una cosa), en el sentit de ‘tenir la intenció de’) > De fet, la
qüestió de la invenció ja havia fet anar de corcoll l’autor ...
44) «El correfoc trenca els termòmetres. Cinc-cents quilos
de pólvora, milers de persones i una nit tòrrida es van aliar
ahir per posar al roig viu la Manresa antiga» (Regió 7, 28-82001, p. 1) > ... es van aliar ahir per posar roent (o posar
vermella, o encendre) la Manresa antiga.
45) «R. Schaerer s’admirava que Plató hagués atribuït a les
ànimes provenints del cel una major inexperiència i ingenuïtat
que les que havien conegut el dolor» (d’un original, abans de
ser corregit; confusió entre el gerundi provenint i l’adj. provinent) > R. Schaerer s’admirava que Plató hagués atribuït
a les ànimes provinents del cel ...
46) «Humilment, jo hi afegiria que molt sovint Carner
incorre en els delictes horribles de l’anacronisme i la ramploneria» (Avui, 18-3-2002, p. 19; calc del cast. ramplone-

ría) > Humilment ... l’anacronisme i la carrincloneria (o
xaroneria).
47) «l’Orde d’Agustins Recolets» (d’un original, abans de
ser corregit) > l’Orde d’Agustins Recol·lectes
48) «La pronúncia xipella es troba actualment en regressió
i, segons sembla, el reculament segueix les pautes de regressió
d’altres reduccions ...» (d’una gramàtica, abans de ser corregida) > La pronúncia xipella ... i, segons sembla, la reculada
segueix les pautes ...
49) [renyir] «No els renyis a ells i prou; reny-les també a
elles (d’una gramàtica, abans de ser corregida; calc d’un dels
valors del verb cast. reñir) > No els renyis a ells i prou; renyales també a elles.
50) «La base política de la primera interpretació, que identifica l’Estat amb la nació, és l’anomenat principi de les nacionalitats, el qual vindria a resar que a cada nació li correspon
de ple dret constituir-se en estat propi independent, separat
dels altres estats» (J. Giró, El catalanisme del Dr. Carles
Cardó, p. 55; calc d’un dels sentits del verb cast. rezar) > La
base política ... el qual vindria a dir que ...
51) «Aquest rigor és el que fa que amb Joan Triadú passi
una cosa que, per desgràcia, no és gaire habitual: a Triadú
ens el creiem. «Què ha dit en Triadú?» és una referència
summament fiable per a saber de quin peu calça un autor o
un llibre» (Avui, 15-11-2001, p. VI; confusió entre saber quin
peu calça i saber de quin peu coixeja) > ... és una referència summament fiable per a saber quin peu calça un autor
o un llibre.
52) «la teologia sagramental» (Avui, 21-6-2001, p. X;
adjectiu que, com a cultisme, es forma sobre el llatí sacramentum) > la teologia sacramental
53) [solapar-se] «Més amunt hem pogut analitzar casos
en què la predicació secundària se solapava amb la funció
de complement de règim» (d’una gramàtica, abans de ser
corregida; calc del verb cast. solaparse) > Més amunt ... en
què la predicació secundària se sobreposava a (o es confonia amb) la funció de complement de règim / «Fixem-nos-hi
bé. Quan els maquinistes apliquen fil per randa la normativa, que inclou aspectes de seguretat, s’han de passar una
llarga estona donant voltes pel comboi, comprovant tot el
que s’ha de comprovar, i fàcilment troben algun detall que
no compleix plenament les condicions exigides. Entre una
cosa i l’altra, el tren no acaba d’arrencar, se solapa amb el
que sortia darrere, la taula d’horaris esdevé paper mullat i
els passatgers rondinen per passar l’estona mentre s’esperen
a l’andana» (Regió 7, 13-7-2001, p. 21) > ... el tren no acaba
d’arrencar, s’encavalca amb el que sortia darrere ...
54) [tirar mà de] «Mentre els avis imitaven un sospir, el
pare va tirar mà del seu recurs per a esbandir situacions delicades: va engegar la ràdio» (J. Moncada, Calaveres atònites,
p. 91; calc del cast. echar mano de; de passada hi hem canviat «per» per «per a» i «va posar la ràdio» per «va engegar
la ràdio») > Mentre els avis imitaven un sospir, el pare va
servir-se del seu recurs ...
55) «Els models informàtics de llavors pronosticaven problemes greus en un termini de vint anys i els seus autors es
van posar a tocar sometent» (Rev. d’Igualada, abril 1999, p.
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lèxic
55) > Els models informàtics ... i els seus autors es van posar
a tocar a sometent.
56) [tornar la vista enrere] «Dient això, tornà la vista
enrere i va veure que algú el seguia» (d’un text, abans de ser
corregit; calc del cast. volver la vista atrás) > Dient això, girà
els ulls enrere i va veure que algú el seguia.
57) [tornar-se enrere] «Una mare, quan vol deslletar un
infant, es posa quelcom amarg al pit i, quan l’infant va a
mamar segons el seu costum, es torna enrere per l’amargor»
(d’un text, abans de ser corregit; calc del cast. volverse atrás)
> Una mare ... quan l’infant va a mamar segons el seu costum, es fa enrere per l’amargor.

58) «Quan era a Londres, treballava de traga-sabres a les
nits» (d’una gramàtica, abans de ser corregida) > Quan era a
Londres, treballava d’empassa-sabres a les nits.
59) [trencar a plorar] «I van trencar a plorar i es retiraren a
la seva cel·la» (d’un text, abans de ser corregit) > I van rompre
a plorar i es retiraren a la seva cel·la.
60) [vitorejar] «Aquells visques últims el van acabar de
reconfortar. I va fer veure que imposava silenci als qui el
vitorejaven, i després va provar de cridar: ...» (AA. VV., La
desgràcia de pecar i altres narracions, p. 16; calc del verb
cast. vitorear) > ... I va fer veure que imposava silenci als qui
el victorejaven, i després va provar de cridar: ... u

Afinant expressions quotidianes
Pere Ortís

C

orregim allò que diem erroni,
ni que ho tinguem ben assumit
i ni que corregir-ho ens resulti
pesat. Pel bé de la nostra bella parla. I
en atenció als qui ens escolten. També
corregim aquells defectes que enlletgeixen la nostra persona i molesten
els altres —ni que els tinguem ben
assumits (com fóra furgar-nos el nas
davant els altres).
Corregim l’adverbi igual en els sentits que ens ha clavat el castellà. En
poso un parell d’exemples: *Igual s’ha
enfadat («Igual se ha enojado»); *Igual
no hi són («Igual no están»), trucant
a una porta, sense resposta; *Igual no
ve («Igual no viene»). Fixem-nos com,
en general, el català usa el verb deure
(dubitatiu) en aquests casos: Es deu
haver enfadat. No hi deuen ser. No
deurà venir. Hi ha altres casos d’ús
incorrecte d’aquest igual, en diferents
circumstàncies, i cal veure quina és
la solució correcta en cadascun. Hi ha
també altres solucions, en tots els casos;
vigilem-les, estudiem-les. Per exemple: *Igual has ficat la pota («Igual has
32

metido la pata): Segur que t’has ficat de
peus a la galleda. M’hi jugo el coll que
has ensenyat l’orella.
Prémer el polsador d’alarma, veiem
escrit en un ascensor. Bé, la frase és
correcta, al capdavall catalana, però...
Bandeja dues paraules d’ús comuníssim a Catalunya, fins ara; a més, té
un regust de castellà que peta. Els qui
guardem el sentit tradicional de la llengua diem: Pitgeu el botó d’alarma. No
els agrada pitjar, per la seva semblança
a pixar —bestiesa clarament bleda,
cosa de pipiolis i de pixapolits.
Ara diuen *tren de rodalies. A parer
meu, en plural per la influència del castellà «tren de cercanías». Cada lloc concret, de rodal, només en té un, una circumferència tot al seu voltant, ni que
es tracti de Barcelona. Puc garantir
que aquí, a Ponent, quan sentia aquesta
expressió als vells —hi incloc el gran
poeta Mn. Ramon Muntanyola, de tan
grata, i oblidada, memòria— era Bellpuig i la seva rodalia, Preixana i la
seva rodalia. Per tant, cal dir: Tren, o
trens, de rodalia.
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La interjecció *Què va! és totalment
castellana. En català és, en uns casos,
I ara!, i en altres I ca! o, simplement,
Ca!, i fins Ca barret! Depèn de l’índole
de l’antecedent i de la força de refús
que s’hi vulgui donar. Exemples: —Diu
que n’has de tenir més que no n’has
declarades. —I ara! (sempre amb certa
indignació o sorpresa). / —¿Et sembla
que plourà, avui? —Ca! / —Creus que
tornarà els diners que deu? Ca barret! Aquesta darrera expressió té molta
força. Com també la té I ca!
A uns quants els agrada molt de dir
*focs d’artifici. Tenim una expressió clàssica, bellíssima: castell de foc.
Recordem que carpa no existeix,
llevat que es tracti d’un peix de riu.
També en aquest cas tenim un clàssic
bellíssim: envelat. Vàlid per a tots els
casos. I tendal.
El salut «¿Qué tal?» és castellà. Disposem d’unes quantes formes alternatives, fins fa poc ben vives: Com va, això?
Com esteu? Què hi ha de nou? Què diu
aquest senyor, aquesta noia? Aquest és
molt col·loquial i agrada a tothom. u

lèxic

Alguns usos incorrectes de «estar»
David Casellas i Gispert

Q

uan algú et pregunta «estàs?»,
la resposta lògica de qualsevol
català pot ser «sí, ja estic» o
bé «no, però de seguida acabaré». I és
que un dels significats del verb estar és
‘haver acabat, estar a punt o llest’. Per
tant, per telèfon si pregunto per algú i
em responen que no està, la cosa més
lògica és respondre’ls: «Doncs ja m’espero que hagi acabat.» Normalment,
després tornen a insistir «t’he dit que
ara no està» i tu els continues insistint
«¿i en té per a molta estona, abans no
acabi?». I així s’estableix un diàleg de
sords que pot durar força estona abans
no t’aclareixen que no és que no estigui,
sinó que no hi és.
Malauradament, cada vegada hi
ha més parlants, sobretot joves, que
desconeixen les formes d’expressió
genuïnes del català. És molt greu que
gairebé ningú no se n’estranyi, d’un
castellanisme tan flagrant; això vol dir
que s’està perdent el coneixement de
la genuïnitat de la llengua. Per això és
imperdonable que, quan un alumne diu

al professor que «ahir jo no estava»,
només sigui el professor de català (i
encara no sempre!) el qui faci cara de
perplexitat i li ho faci repetir tres o quatre vegades fins a aclarir que li havia
d’haver dit que «ahir no hi era».
Hem de ser conscients que els usos
del verb estar en català i en castellà són
molt diferents, i que si no els coneixem
és molt probable que caiguem en nombroses errades. Deixant de banda els
usos més generals, en català podem fer
servir estar com a sinònim de trigar o
tardar (hi estarem una setmana, a pintar la casa), o també, seguit de la preposició de, com a sinònim de apreciar o
estimar (La Montserrat n’està molt, dels
seus fills). Aquests són usos ben genuïns
que en castellà no són possibles.
En canvi, alguns significats amb què
el castellà fa servir estar no són gens
apropiats en català. Així, cal dir avui
som al mes de febrer (amb les dates fem
servir ésser i no pas estar), el temps va
millorant o sopem (fem servir el verb
anar seguit de gerundi o el temps corres-

ponent d’indicatiu, en lloc del verb estar
i gerundi) i aquesta jaqueta encara s’ha
d’estrenar (i no pas aquesta jaqueta està
per estrenar, en què traduïm literalment
la locució castellana estar por).
Pel que fa a l’ús del gerundi en la
perífrasi estar + gerundi, tal com hem
vist en els exemples anteriors i tal com
recomana el Llibre de la llengua catalana (p. 291, Castellnou, 1997), «convé
usar aquesta perífrasi amb moderació i evitar d’aplicar-la a una cosa que
simplement s’esdevé en un cert moment,
si no hi ha un matís de continuïtat ni de
reiteració». Així, podríem dir les reiterades notícies de la crisi bancària m’estan posant molt nerviós, però no pas
«estic escrivint un article d’opinió» sinó
simplement escric un article d’opinió.
Ara només espero que si a algú li ha
agradat una mica aquest article, després
de llegir-lo no se li acudeixi de dir que
«no està mal!» (expressió gens genuïna)
sinó Déu n’hi do!, força bé! o qualsevol altra expressió ponderativa que trobi
adient i ben genuïna. u
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sintaxi

Sobre «tal com»
Carles Riera

L

a partícula tal (< ll. talis ‘de tal
manera’, ‘semblant’, ‘aquest’, ‘el
següent’) es troba usada com a
adjectiu (p.e.: Jo no he emprat mai un
tal llenguatge), com a adverbi (És tal
com us l’han descrit) i com a pronom
(Tal faràs, tal trobaràs).
En l’ús adverbial (vegeu l’exemple
que acabem de donar) i en el pronominal, tal (o, en plural, tals) s’usa sovint
en correlació amb la partícula com, formant els conjunts tal com (p.e.: Ho faré
tal com dius) i tals com (L’expansió
de l’espai no afecta la grandària dels
objectes materials, tals com les galàxies
i les estrelles)1.
Molt sovint el conjunt tal com2 té un
valor comparatiu i, en aquests casos, la
partícula tal és un mer reforç de la partícula com. Podem dir, doncs, Fes-ho
com et sembli o Fes-ho tal com et sembli. Amb un valor molt semblant al de
tal com tenim la locució conjuntiva així
com3. De manera que podem dir igualment Fes-ho així com et sembli.
Ara bé, quan de la idea de ‘comparació’ passem a la idea de ‘contrast’
o ‘oposició’, escau més d’usar la locució conjuntiva així com (amb el valor
de ‘mentre que’). Exemples: Així com
abans tothom era pobre, ara tothom és
1. Vegem alguns exemples clàssics extrets del

DCVB, s.v. tal: Lo companatge deu esser
tal com se segueix, Consolat, c. 145; Tal
com tu est, jo fuy, Cobles Mort.; Dexau,
donhs, les viudes..., dexau-les als viudos,
que són tals com elles, Viudes Donz. 276.

2. Per a dir que les coses són d’una manera

determinada, fem servir la construcció tal
com, i no «tal i com»: La festa va anar tal i
com et vaig dir → La festa va anar tal com
et vaig dir.

3. El castellà disposa també de tal como i de

así como; a l’hora de traduir del castellà
al català, normalment fem correspondre
aquestes expressions a les nostres tal com
i així com, respectivament, encara que no
sempre, com es veu en aquests exemples:
cast.: No pienso ir, así como suena = cat.:
No hi aniré, tal com sona; cast.: Ámame
así como soy = cat. Estima’m tal com sóc.
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ric; Així com Amèrica és el Nou Continent, Europa, Àsia i Àfrica formen
l’Antic Continent (DIEC, s.v. continent); Així com els uns treballen, els
altres dormen a la palla; Així com
l’amor eleva la pensa, la malícia la
capbussa. [...] (DIEC, s.v. capbussar);
Així com ahir va ploure, avui farà bon
dia. En tots aquests exemples no fóra
apropiat de fer servir tal com en comptes de així com 4 .

Usos incorrectes de tal com
Revisant llibres catalans traduïts de
l’anglès —sobretot de temàtica científica—, ens hem adonat que no sempre es
fa servir degudament el conjunt tal com.
En els exemples que veurem ara, el
mal ús de tal com es deu al fet que
hi falta el verb després del tal com;
notem, però, que, si en comptes de tal
com usem simplement com, llavors el
verb no és necessari. En anglès, en
tots aquests exemples trobem la partícula as, corresponent a la catalana
com (després de cada exemple donem
la solució correcta i, en nota, la versió
anglesa original):
Tal com en el nostre món, aquests
patrons autoreproductors són ob
jectes complexos5 → Tal com s’esdevé en el nostre món...; o: Com en
el nostre món...; o bé: Igual com
passa en el nostre món...
Tal com en el cas de la mecànica clàssica, esperem eliminar aquestes
singularitats inacceptables convertint la relativitat general clàssica en una teoria quàntica, és a
4. Un cas podríem dir «a la inversa», o sigui

en què tal com no és substituïble per així
com, és aquell en què tal com equival a la
preposició segons; p.e.: Tal com diuen els
avis, la història no va anar així (DIEC,
s.v. tal) = Segons diuen els avis ...

5. 	 As in our world, self-reproducing patterns

are complex objects.
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dir, formulant una teoria quàntica
de la gravetat6 → Tal com passa en
el cas de la mecànica clàssica...; o
bé: Com en el cas de la mecànica
clàssica...
Per exemple, en les lleis originals no
hi ha conceptes com «xocar» o
«desplaçar-se». Les lleis originals
simplement descriuen la vida i la
mort de quadrats individuals estacionaris. Tal com en el nostre univers, en el Joc de la Vida la nostra realitat depèn del model que
emprem7 → ... Tal com s’esdevé en
el nostre univers...; o bé: Com en el
nostre univers...
Suposem ara que la font comença a
allunyar-se de nosaltres. Tal com
en el cas del so, això significa
que la longitud d’ona s’allargarà
i que, per tant, les seves línies
espectrals es desplaçaran vers
l’extrem vermell de l’espectre 8 →
Tal com passa en el cas del so...
(o bé: Així com en el cas del so...;
Com en el cas del so...).
Què passa a continuació no queda del
tot clar, però sembla probable que
les regions centrals de l’estrella es
col·lapsarien a un estat molt dens,
tal com un forat negre → ... un estat
molt dens, tal com seria un forat
6.  En anglès: And as with classical mechanics,

we hope to eliminate these unacceptable
singularities by making classical general
relativity into a quantum theory —that is,
by creating a quantum theory of gravity.

7. For example, there are no concepts such

as «collide» or «move» in the original
laws. Those describe merely the life and
death of individual stationary squares. As
in our universe, in the Game of Life your
reality depends on the model you employ.

8. Then suppose that the source starts to

move away from us. As in the case of
sound, this means that the light will have
its wavelength elongated, and hence its
spectrum will be shifted towards the red
end of the spectrum.

sintaxi
negre; o bé: ... un estat molt dens,
com un forat negre.

Exemples amb tal com o amb
així com
Hem vist, més amunt, que quan es
tracta d’una comparació podem fer servir tal com o bé així com. Heus-ne ací
un parell d’exemples provinents de traduccions de l’anglès:
Einstein s’adonà que, tal com a l’interior d’un tren no podem saber
si ens movem uniformement o si
no ens movem, tampoc no podem
dir, a l’interior d’un ascensor, si
ens accelerem uniformement o si
estem quiets en un camp gravitatori uniforme9 = Einstein s’adonà
que, així com a l’interior d’un
9. Einstein realized that just as you cannot

tell from inside a train whether or not you
are moving uniformly, you also cannot
tell from inside the lift whether you are
uniformly accelerating or in a uniform
gravitational field.

tren...; o bé: Einstein s’adonà que,
de la mateixa manera que (o igual
que) a l’interior d’un tren...
Tampoc no podem oblidar el diàleg, tal
com no podem deixar de promoure
els drets fonamentals = Tampoc no
podem oblidar el diàleg, així com
no podem deixar de promoure els
drets fonamentals10 .
Però hem vist també que, quan
volem expressar no únicament una
comparació sinó la idea de contrast o
d’oposició, escau de fer servir la locució
així com. Per tant, en l’exemple següent
la idoneïtat de l’un o l’altre conjunt (tal
com o així com) dependrà del matís.
Notem que l’anglès fa servir just as:
10. 
En anglès es fa ser servir as well as:

Neither must we forget dialogue, as well
as the promotion of fundamental rights →
Tampoc no podem oblidar el diàleg, així
com promoure els drets fonamentals). Si
simplificàvem aquest exemple i dèiem
Tampoc no podem oblidar el diàleg, així
com els drets fonamentals, llavors ja no
podríem fer servir tal com.

Tal com nosaltres som compostos per
un gran nombre d’àtoms, la llum
que veiem en la vida quotidiana és
composta per un nombre immens
de fotons (COMPARACIÓ: Igual
com nosaltres... o: De la mateixa
manera que nosaltres ...). / Així
com nosaltres som compostos per
un gran nombre d’àtoms, la llum
que veiem en la vida quotidiana és
composta per un nombre immens
de fotons (OPOSICIÓ: Mentre que
nosaltres...)11.

Conclusió
En general, en oracions comparatives,
els conjunts tal com i així com són equivalents; però, quan hi ha idea de contrast o
oposició, no podem fer servir tal com sinó
així com. A més a més, el conjunt tal com
ha d’anar seguit d’un verb. u
11. Just as we are composed of a large number

of atoms, the light we see in everyday life
is composite in the sense that it is made of
a great many photons.

La Diputació
ofereix als municipis
exposicions d’arts visuals
i de divulgació cultural
La Diputació de Girona, a través de l’oficina de Difusió,
organitza tot tipus d’exposicions (temàtiques, d’arts plàstiques,
de fotografia...) i impulsa circuits itinerants pels municipis
que ajuden a promocionar i a difondre la cultura
arreu del territori.

literatura infantil i juvenil

L’imaginari nacional
explicat d’una manera diferent
Gemma Pasqual i Escrivà

S

egons Michael Ende, no hi ha
temes infantils i temes d’adults,
sinó diferents formes de contar. La
literatura infantil i juvenil (LIJ) és una
creació relativament nova en el món de
la literatura, tant com el concepte d’infantesa, que ha anat canviant al llarg
dels temps. Peter Hunt, en la seva obra
Criticism, Theory & Children’s Literature, afirma que el concepte Children’s
Literature és una contradicció de termes, ja que és una literatura imposada
als nens i nenes, però controlada i creada pels adults. Tot i que molts escriptors es resisteixen a ser encasellats
perquè prefereixen parlar de literatura
a seques, no podem negar que existeix aquest gènere especialment adreçat al jovent. Ja ho deia Carles Riba:
«Malgrat Croce, els gèneres literaris
existeixen; el que ha desaparegut són
les fronteres traçades pels preceptistes
dogmàtics, i entre gènere i gènere no és
que ara hi hagi, ans sempre hi ha hagut,
una vasta zona de trànsit, graduada fins
a ésser neutra.»
Nous corrents teòrics de la segona
meitat del segle xx, especialment la teoria dels polisistemes d’Even-Zohar, han
produït un canvi de percepció de la LIJ.
Amb una concepció molt més àmplia de
la literatura, es considera que totes les
formes literàries són importants per al
conjunt. Les teories sistèmiques conceben la literatura com un conjunt ordenat d’entitats que estableixen relacions
entre elles.
Als Països Catalans, la literatura
infantil i juvenil ha seguit les tendències de la resta del món; han estat nombrosos els autors que han conreat aquest
gènere. El paper de la LIJ ha estat més
important que als països de desenvolupament políticament normal, ja que
no solament ha estat un complement
de l’escola, sinó que sovint ha hagut de
suplir el que aquesta no feia. Amb un
segle escàs d’existència, ha demostrat
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amb escreix la seva varietat de registres, la capacitat d’assimilació i de producció que té, i ha aconseguit un lloc en
la producció europea actual.
Els contes, transmesos oralment
o en forma impresa, formen part del
llenguatge dels infants i són un poderós recurs didàctic a través del qual els
adults realitzen la socialització de les
noves generacions, alhora que transmeten els seus valors. Si bé la primera
funció que té la literatura és fer gaudir
de les històries, dels personatges, de la
màgia, etc., és a través del conte i de
les identificacions que els nens i nenes
estableixen amb els distints personatges
com es van interioritzant conceptes i, en
molts casos, es van generant estereotips.
La literatura no és neutra; transmet ideologia i models. Per això esdevé també
un mecanisme important de construcció
de la identitat nacional.
Qualsevol projecte democràtic de
construcció nacional que no es legitima originàriament des de l’estat,
requereix un projecte de vertebració
cultural. Difícilment podrem parlar
de comunitat nacional si no existeix
també una cultura nacional ben articulada, plural i integradora, que al
mateix temps proporcioni un marc
de referència i unes característiques
pròpies que la facin distingible de les
altres cultures nacionals. Així, doncs,
es fa necessària una literatura nacional
amb vocació universal.
La literatura ha estat tradic io
nalment l’àmbit privilegiat per a
la creació de l’imaginari cultural
humà i, per tant, també de la nació.
La literatura infantil i juvenil és,
normalment, la primera que llegeix
una persona en el curs de la seva
vida; d’aquí prové la posició determinant d’aquesta en la formació
de nous lectors. Això explica que,
davant processos de planificació, la
LIJ sigui una qüestió prioritària. El
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nou projecte de construcció nacional ha d’estar dotat d’un pla nacional
de la lectura modern, on es posi en
valor el paper de la LIJ i els escriptors que la fan possible, prestigiant-la
i donant-li visibilitat, consolidant-la i
exportant-la arreu del món.
La LIJ és la clau que obre el pany
d’un imaginari propi per als nostres
nens i nenes. Com explica Caterina
Valriu, «l’imaginari és com l’energia:
simplement es transforma. Els seus
orígens es perden en un passat remot,
tant que no en servam memòria. La
seva destrucció és inimaginable. El
que sí podem constatar és un procés de
transformació, essencialment vinculat
a la forma, al canal de transmissió i al
mode de recepció per part dels individus, però aquesta transformació afecta
poc el nucli bàsic de l’imaginari, que
s’assenta sobre la construcció mítica i
que funciona per arquetipus. Perquè és
en aquesta capacitat d’adaptació a les
noves circumstàncies i alhora de permanència on rau el secret de la seva
pervivència. Des de casa nostra, des
de la nostra literatura —marcada des
de sempre per la peripècia històrica del
nostre petit país— ens cal continuar
treballant per evitar la uniformització
del nostre imaginari, per conrear l’herència rebuda i ser capaços de recollir-ne fruits renovats i saborosos».
Un imaginari nacional, que han fet
possible els nostres escriptors de LIJ,
dotant els joves de referents de ficció
que abans només trobaven en altres
literatures, com l’anglosaxona, l’escandinava o la francesa. Autors que
pensen el món des de casa nostra i que
estimen la llengua i la cultura catalanes, promovent la imaginació i la creativitat dels nostres infants i creient fermament que un país s’aixeca gràcies
als seus futurs ciutadans i als valors
que hagin adquirit al llarg dels seus
anys d’educació. u
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Joana Raspall:

una vida al servei del país
Pere Martí i Bertran

S

i hi ha un fil que uneix la vida i l’obra de la Joana
Raspall (Barcelona, 1913) al llarg d’aquests cent anys
d’existència, no tinc cap dubte que és el de la seva
voluntat de servei, de compromís amb el país. Un país
que, en la seva joventut, va encomanar-li la passió per la
feina ben feta, per l’excel·lència en tots els camps, a través de mestres brillants i compromesos que va tenir tant a
l’escola municipal de Sant Feliu de Llobregat, on ha viscut
pràcticament tota la vida, com posteriorment a la mítica
Escola de Bibliotecàries, fundada per Eugeni d’Ors l’any
1915 i que comptà amb una bona part de la intel·lectualitat
del moment entre el seu professorat (Carles Riba, Pompeu
Fabra...). Un país que també va veure sotmès, gairebé
reduït a cendra, culturalment parlant, a causa de l’intent
de genocidi cultural del franquisme; genocidi que, sens
dubte, ella, al costat de tants i tants d’altres, va ajudar a
impedir. Aquest compromís, deia, des de ben joveneta la va
convertir en una activista cultural, discreta però d’allò més
eficaç, i va anar fent créixer aquell fil, aparentment tan prim
com el de la balanguera misteriosa del poema de Joan Alcover, fins a convertir-lo en una corda, la gruixudària de la qual
tot just ara comencem a intuir i a valorar.
L’activisme cultural de la Joana podríem dir que s’inicia
ben aviat, quan des de la revista Claror, a Sant Feliu, reivindiquen una biblioteca infantil a la ciutat. Aquest fet la portà
a la coneixença del Dr. Rubió, director de l’Escola de Bibliotecàries, i a fer-hi els estudis. En la seva etapa de bibliotecària, concretament a Vilafranca del Penedès, trobem un altre
exemple d’aquest compromís que ja no l’abandonarà: en plena
retirada de les tropes republicanes, convenç uns militars que
l’ajudin a portar a Barcelona, a la Biblioteca de Catalunya, una
part important del fons català de la biblioteca penedesenca.
Se’n surt i lliura els llibres al Dr. Rubió, satisfeta d’haver-ne
impedit la destrucció en mans de les tropes franquistes que
ja eren a les portes de la vila. En la postguerra, com tants
exiliats interiors, comença una resistència soterrada i constant que la duu a participar en jocs florals, en festes populars,
en revistes d’associacions... Un bon exemple el tenim en la
seva participació en el Primer Congrés de Cultura Catalana
(1964), concretament en l’àmbit de teatre infantil, en el qual
s’aboca de ple: participa en el naixement de la col·lecció de
teatre infantil de l’editorial Edebé i en comença a escriure
obres, com El pou (1969) o L’invent (premiada amb el Premi
Cavall Fort 1969) entre altres. El teatre infantil es va consolidant, com ho demostren els Cicles de Teatre Cavall Fort per
a nois i noies (1967-1987), i la Joana ja albira altres camps en
què cal una intervenció decidida: els diccionaris i la poesia
adreçada a infants i joves.

La passió per la llengua és una constant en la vida i
l’obra de la Joana: durant el franquisme fa classes, primer
clandestinament i després públicament, de llengua catalana,
a casa i en locals associatius diversos; així que pot comença
una col·laboració fixa de llengua en la revista Va i Ve, de Sant
Feliu; i sobretot inicia una labor de formiga, fruit de la seva
formació de bibliotecària, de fitxar centenars de sinònims,
locucions, parònims..., de la qual sortiran tres diccionaris
que han arribat fins avui en reedicions diverses: Diccionari
de sinònims (1972), amb Jaume Riera, Diccionari de locucions i frases fetes (1984) i Diccionari d’homònims i parònims (1988), ambdós amb Joan Martí. La veritable passió per
la llengua, però, com no podia ser d’altra manera, la trobem
reflectida fonamentalment en la seva producció literària, com
veurem tot seguit.
En la dècada de 1970, Joana Raspall s’adona de les man
cances pel que fa a la poesia adreçada a infants i joves en
llengua catalana. Pren consciència que tant la tradició culta,
representada per obres com els bestiaris de Carner o de Pere
Quart, com la popular, ben present a les pàgines del desaparegut setmanari En Patufet (1904-1938), han quedat estroncades. I, sense pensar-s’ho dues vegades, comença a treballar-hi.
De bon primer, ajudant a crear una plataforma oberta a la
gent jove amb ganes d’escriure poesia: el premi Martí Dot,
nascut l’any 1974 a Sant Feliu i encara ben actiu i ben arrelat
arreu del territori, com ho demostra l’esplet d’autors que l’han
guanyat. I ben aviat, llançant-se, amb més de seixanta anys
a l’esquena, a escriure poesia per a infants i joves. Una poesia el valor i l’actualitat de la qual ha resumit, amb l’encert i
el rigor que el caracteritzen, el també poeta Miquel Desclot:
«El primer que crida l’atenció de la poesia de Joana Raspall
és que una obra empresa com la seva a la darrera etapa de
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la vida ens aparegui tan natural, tan ben conclosa amb unes
eines perfectament esmolades i flexibles, com si l’autora no
hagués fet altra cosa en tota la vida. No hi ha rastres d’encarcarament, ni de manca de destresa, ni d’ancorament en el
passat. És fresca, fluent i ben feta» («Joana Raspall, un clàssic
de la poesia per a infants», Faristol, núm. 74, novembre 2012,
p. 9). I escriu i publica Petits poemes per a nois i noies (1981)
i el segueixen una dotzena més de títols (Bon dia, poesia!,
Pinzellades en vers, Escaleta al vent...), que de mica en mica
arrelen a les escoles, són musicats, s’introdueixen en pàgines
web especialitzades... són coneguts, apreciats i valorats per
tots aquells que ens dediquem a l’ensenyament i a l’estudi de
la literatura catalana.
Aquesta colla de fils, i d’altres que ens deixem al tinter (la
seva poesia per a adults i les seves obres narratives, tant per
a joves com per a adults), que són la mostra de la seva capa-

citat de treball, de la seva voluntat de servei, del seu amor i
la seva dedicació a la llengua i al país, han teixit una corda
tan gruixuda i compacta que difícilment ja es podrà trencar,
perquè la Joana Raspall, com queda palès en els centenars i
centenars d’actes que s’organitzen arreu del territori arran del
seu centenari, ha esdevingut un clàssic vivent de la literatura
catalana. Que per molts anys en puguem gaudir, si pot ser en
la seva companyia, encara! I quan no pugui ser, a través de la
seva obra, que es va reeditant i reeditant, un fet ben poc habitual en poesia, i encara menys en poesia infantil i juvenil. u
Nota: Aquest article és una ampliació del publicat per l’autor a la revista Perspectiva Escolar, núm. 369 (maig-juny
2013), pp. 68-70.

1913: Rosselló-Pòrcel, Espriu, Villangómez
i les Normes Ortogràfiques
Andreu Salom i Mir

A

quest any 2013 és un any especial per a les lletres, la cultura
i la llengua catalanes. D’una
banda, es commemoren els cent anys
del naixement dels poetes Bartomeu
Rosselló-Pòrcel, Salvador Espriu i
Marià Villangómez, tres grans escriptors de la literatura catalana del segle
xx. Per una altra banda, en 1913, car
aquest és l’any a què ens referim, aparegueren publicades les Normes Ortogràfiques de la Llengua Catalana, obra
del mestre Pompeu Fabra, succés que
per a la llengua i cultura catalanes constituí una fita cabdal en el redreçament
de la identitat lingüística i de l’embranzida literària catalana. Les «Normes»,
com són conegudes, foren promulgades per l’Institut d’Estudis Catalans, la
Secció Filològica de la qual tenia com
a president el clergue manacorí Antoni
Maria Alcover. La intenció que regia la
institució era la de regularitzar el sistema ortogràfic del català, i superar així
el desgavell ortogràfic del temps de la
Renaixença. Tot i algunes reticències
inicials, les normes foren adoptades
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tot seguit per la premsa diària, per les
principals revistes i per la gran majoria
d’escriptors.
Quant als tres poetes citats, cal
recordar que enguany s’estan celebrant, arreu de la nació, actes d’homenatge recordant la seva obra. El
mallorquí Rosselló- Pòrcel, mort de
tuberculosi a vint-i-cinc anys, és el
poeta que supera els cànons de l’Escola Mallorquina i del model literari
vigent en els anys trenta, el Noucentisme, per a construir un món literari
modern i molt personal alhora («tota
la meva vida es lliga a tu, / com en la
nit les flames a la fosca»), que prefigura el futur de la nova poesia catalana i que tant influí en Salvador
Espriu, gran amic de Rosselló. El cim
que representa Imitació del foc n’és
un exemple eloqüent. Al Principat,
l’any Espriu és especialment intens,
amb actes d’homenatge arreu del territori recordant la seva figura, com a
poeta i com a intel·lectual compromès
amb el seu país (el seu llibre La pell
de brau el convertí popularment en «el
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poeta nacional de Catalunya»). Alguns
del seus versos, com «Direm la veritat sense repòs», «Ara digueu: / ens
mantindrem fidels per sempre més /
al servei d’aquest poble», o «Escolta,
Sefarad, / els pobles no poden ser, / si
no són lliures. / Que sàpiga Sefarad
/ que mai no podrem ser / si no som
lliures», han esdevingut icones del
poble i crits reivindicatius. L’eivissenc
Villangómez, discret i reservat, amb
un to líric de gran volada, confegeix
un corpus poètic il·latiu entre natura
i humanització, fortament vinculat a
la terra que el va veure néixer («Voler
l’impossible ens cal, / i no que mori el
desig», escriu amb contundència).
Les efemèrides esmentades, la promulgació de les «Normes» i el naixement dels tres grans poetes, autors que
han donat un bagatge poètic eminent a
la literatura catalana del nostre temps,
palesen la bona salut i la fortalesa espiritual de la llengua i la cultura catalanes, que alguns han intentat, inútilment
i debades, durant anys i panys, veure
per sempre anorreades. u
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Llorenç Planes
Enginyer agrònom, escriptor i polític nordcatalà
David Pagès i Cassú

Llorenç Planes ( Costoja, Alt
Vallespir, 1945) és un dels his
tòrics del catalanisme a la Cata
lunya Nord. Les facetes que
més li escauen són les d’engi
nyer agrònom, escriptor i polític
nordcatalà.
Com a enginyer agrònom, era,
fins a la seva jubilació, profes
sor a l’Institut Agrícola de Tesà,
al sud de Perpinyà.
Com a dinamitzador cultural i
escriptor, entrà en contacte amb
el moviment cultural català l’any
1967, quan s’adherí al Grup Cul
tural de la Joventut Catalana.
Poc temps després escrigué
El petit llibre de Catalunya
Nord (1974), que tingué un
important ressò.
I com a polític, en 1986 formà
part del grup que constituí Unitat
Catalana, del qual fou president
de l’any 1989 al 2001. Encapçalà
les llistes per aquest partit en les
eleccions regionals de 1992 i
exercí com a regidor (1995-2001)
i tinent d’alcalde (1998-2001) a
Sant Nazari (Rosselló).
És casat amb la barcelonina
Montserrat Biosca, presidenta
d’Òmnium Catalunya Nord, i pare
de dos fills: Joan i Miquel.
Fa pocs mesos va arribar a les
llibreries el seu darrer llibre,
Per comprendre Catalunya
Nord. De la identitat desnaturalitzada a l’esperança de

Llorenç Planes al costat del dibuix que l’artista Isaac d’Aiguaviva dedicà a Pompeu Fabra
Foto: David Pagès

futur, a través del qual vol con
tribuir a donar a conèixer, una
mica més, la realitat d’aquestes
comarques als habitants dels
altres Països Catalans i, alhora,
a enfortir lligams i connexions
entre aquests pobles germans.
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Llorenç Planes i David Pagès en un moment de l’entrevista 						

El nom de Catalunya Nord va sorgir per una iniciativa
vostra…
Explico en el llibre que la primera vegada, que jo sàpiga, que
va sortir Catalunya Nord en una publicació va ésser en la
revista La Falç, quan va publicar un article meu signat amb el
pseudònim de Pere Petit, pel juliol de l’any 1971. Aquest nom
imitava els que feien servir els bascos, que ja parlaven aleshores habitualment d’Euskadi Sud i Euskadi Nord. En aquell
moment estava escrivint un llibre que sortiria amb el títol de
El petit llibre de Catalunya Nord, en una primera edició en
1974 i, en una segona, en 1978, signada, aquesta, també per
la meva muller, Montserrat Biosca. Cal dir, així mateix, que
es troba algunes vegades l’expressió Catalunya del Nord en
els últims números de Nostra Terra, revista d’un grup catalanista de Catalunya Nord, que es publicà de 1936 a 1939. Però
aquesta expressió (Catalunya del Nord, i no Catalunya Nord)
no havia estat més utilitzada després dels anys quaranta, i
això era desconegut en 1971.
Què és la Catalunya Nord? Com la definiu?
És molt simple: és el territori català annexat a l’Estat francès
pel Tractat dels Pirineus en 1659. Com que es creà aleshores una frontera completament artificial, particularment a la
Cerdanya, si no volem que el nom que fem servir per a designar aquest territori legitimi, ni que sigui una mica, aquesta
frontera, hem de refusar tota designació que existia abans de
la seva creació.
Fem una mica d’història-ficció. Quin hauria estat el destí
d’aquestes comarques si no hi hagués hagut el Tractat
dels Pirineus?
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Foto: Ramon Bosch

Sens dubte, aquestes terres serien molt similars al que és avui
dia l’Empordà, per la plana; o la Garrotxa, pel que és del
Vallespir i del Conflent. I la Cerdanya Nord és evident que
seria com l’altra part de la Cerdanya. Ens trobaríem amb uns
paisatges i una agricultura sens dubte amb menys fruita, hortalissa o vinya i més ramaderia. Pel que és de la llengua catalana, no hi ha dubte que seria tan viva com ho és ara en les
comarques gironines.
Com veuen els catalans del Nord, segons el vostre parer,
la Catalunya Sud?
D’una manera general es pot dir que l’opinió sobre Catalunya
Sud ha canviat molt d’ençà dels anys cinquanta o seixanta.
Aleshores es veia Catalunya Sud com un país pobre i poc
envejable, però a finals del segle xx hem assistit a una forta
pujada del nivell de vida de Catalunya Sud, aleshores que
aquí l’atur anava augmentant i el nivell de vida anava baixant. Actualment, malgrat la crisi, la població nordcatalana
continua considerant com a molt positiu el fet d’ésser al costat
d’una Barcelona vista com a particularment dinàmica. Això
participa a donar prestigi a la llengua catalana.
Què diríeu a una persona del Principat en relació a la
Catalunya Nord?
En primer lloc, que Catalunya Nord és legítimament igual
de catalana que l’altra part de Catalunya. Ara bé, hem d’ésser conscients que no hem viscut les mateixes coses, i això
pot fer que de vegades no ens entenguem perfectament. Però
tenim en comú el fet d’haver viscut durant més de mil anys
la mateixa història i, també, una consciència d’ésser catalans. A més, hi ha evidentment una juxtaposició geogràfica.
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Amb tot això s’hauria d’arribar a poder fer moltes coses
juntament.
Quina hauria de ser la relació entre els diferents pobles
de parla catalana?
Es tracta de poblacions que han viscut experiències històriques diferents i que fins al segle xx semblaven de vegades
no tenir res de comú. Però s’ha desenvolupat, almenys en
el camp intel·lectual, el concepte de Països Catalans, que
considero com a molt positiu. Crec que cal anar cap a un
enfortiment de les relacions entre tots els Països Catalans,
no per a constituir un Estat unitari i centralista, sinó més
aviat un sistema confederal, al qual s’hauria de poder arribar si Europa continua unificant-se i si els diferents territoris arriben a assolir autonomies o fins i tot independències.
Catalunya Nord, integrada dins un dels sis Estats que van
fundar la Comunitat Econòmica Europea en 1957, fa més
de cinquanta anys que viu el fet europeu. Vós dieu que
«aquest fet, en certs moments, ha estat una esperança i,
en uns altres, un motiu de grans preocupacions». En quin
moment ens trobem actualment?
La construcció europea és molt difícil, sobretot amb la crisi
actual. Hi ha una resistència molt forta dels Estats a cedir
prerrogatives, i la direcció presa pels dirigents europeus ha
estat massa liberal i han faltat harmonitzacions fiscals i socials que hauria calgut fer abans d’obrir les fronteres. Però,
quan mirem tot el que s’ha aconseguit, veiem que hi ha hagut
un progrés. Si volem un apropament entre Catalunya Nord i
Catalunya Sud, no hi ha de moment cap altre camí que aquest.
Fa pocs mesos va arribar a les llibreries Per comprendre
Catalunya Nord. De la identitat desnaturalitzada a l’esperança de futur. Què és el que heu pretès, amb l’elaboració
d’aquest llibre?
M’he adonat que als altres Països Catalans, i particularment a
Catalunya Sud, hi ha un cert desconeixement, no de Catalunya
Nord en general, però sí de certs mecanismes i certes particularitats que, si s’expliquen, permeten de millor entendre la
manera de fer de la gent. És una mica per dir als catalans que
vénen a visitar-nos que, si reaccionem de tal o tal manera, és
per tal o tal raó.
El volum és també un convit al lector a seguir el camí de
la reflexió personal d’un habitant de la Catalunya Nord
sobre el destí col·lectiu, d’aquesta terra en particular, i dels
Països Catalans en general.
El llibre conté, efectivament, també una part autobiogràfica,
on explico què ha representat la llengua catalana al llarg de la
meva vida, com he assistit al retrocés del català i com també
he viscut certs canvis que li han donat en certa manera una
altra funció. Si he escrit aquesta part és també perquè penso
que això constitueix un testimoniatge del que han viscut molts
habitants de Catalunya Nord.
De les nombroses dades subratllables, n’hi ha dues de ben
especials en relació amb el començament del catalanisme

polític a Catalunya Nord, que es pot situar simbòlicament
en una data, 10 de març de 1902, i en un fet: publicació
d’una carta oberta del sindicat vitícola de Trullars a Juli
Pams, diputat del Parlament.
He parlat d’aquest fet perquè és la primera manifestació
clara d’una presa de posició política catalanista d’ençà dels
esdeveniments de la Revolució Francesa. Aquest sindicat fa al·lusió a l’interès que hi hauria en la creació d’una
Catalunya unida i independent, ja que l’Estat francès no
es preocupa dels problemes del país. Això no va anar més
enllà d’un article de premsa, però simbòlicament té la seva
importància.
A Barcelona, el diari La Veu de Catalunya, dirigit aleshores per Enric Prat de la Riba, decidí publicar l’esmentada
carta. De resultes d’aquest fet, fou posat a la presó. Com
dieu vós, «poques persones coneixen la natura precisa de
l’article que el va enviar a la presó».
La carta del sindicat vitícola de Trullars va ésser publicada pel diari local L’Indépendant i represa per La Veu de
Catalunya, dirigida aleshores per Enric Prat de la Riba. És,
doncs, com a director del diari, per haver publicat un document considerat «separatista», que Prat de la Riba passà
alguns dies a la presó. Això també és molt simbòlic i mostra
l’interès que hi havia aleshores a Barcelona per les coses que
passaven a Catalunya Nord.
En el llibre dediqueu unes quantes pàgines a les forces
catalanistes a la Catalunya Nord. Vós fóreu el president
d’Unitat Catalana de l’any 1989 al 2001, partit del qual,
actualment, sou president d’honor. En el llibre insistiu en
la importància que el catalanisme polític aposti per la unitat, cosa que no ha passat fins ara.
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També hi feu una anàlisi de la situació econòmica. Com
es viu la crisi econòmica mundial en aquestes comarques?
A Catalunya Nord fa molts anys que les coses van malament
i som dels departaments més pobres i amb més atur de l’Estat francès. És cert que la crisi ha agreujat la situació. En les
darreres estadístiques que he pogut consultar, el departament
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Els primers partits polítics catalanistes neixen en 1972: l’Esquerra Catalana dels Treballadors, partit d’esquerra que
durarà fins a 1984, i l’Acció Regionalista Catalana, partit de
dretes que desapareixerà al cap d’alguns anys. En 1985-1986
el moviment polític catalanista aconsegueix d’agrupar-se en
un moviment únic, Unitat Catalana, i això permeté d’aconseguir resultats molt interessants. Però en 1991 Esquerra
Republicana de Catalunya decidí crear una secció seva a
Catalunya Nord i passà igual amb Convergència Democràtica
de Catalunya en el 2006. Però el nombre de militants decidits
a fer catalanisme polític o el nombre de votants catalanistes és
sempre igual que en 1986, i potser, fins i tot, menys important.
Hem, doncs, dividit les forces i afeblit el catalanisme polític.
Crec que és un greu error, en el qual els partits sudcatalans
esmentats tenen una important responsabilitat. Podien ajudar
políticament Catalunya Nord sense crear la seva pròpia sucursal i participar així en la divisió de les forces.
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dels Pirineus Orientals, que correspon a Catalunya Nord i
a la comarca occitana de la Fenolleda, ocupa el lloc 81 pel
producte interior brut i el 93 pel percentatge de gent sota el
nivell de pobresa, i això sobre un total de 96 departaments.
Financerament i econòmicament som, doncs, a la cua de l’Estat francès.
La USAP és, probablement, un dels fenòmens que arriben
a agrupar la catalanitat d’una manera més àmplia i amb
un gran nivell d’entusiasme. És així?
Sovint l’esport, l’esport col·lectiu sobretot, permet de manifestar
un sentiment nacional o, com a mínim, identitari. Això és el cas
amb la USAP, igual com amb el Barça a Catalunya Sud. A més,
la USAP ha jugat la carta de la catalanitat, amb la presència
del català en la seva propaganda o amb la retolació a l’estadi, i
també per les relacions que ha creat amb els clubs de rugbi de
Catalunya Sud o amb el Barça mateix. No es pot ésser seguidor de la USAP sense tenir un mínim de simpatia per la cultura
catalana. El que voldria afegir és que hi ha dos tipus de rugbi:
el rugbi a quinze amb quinze jugadors, que és el que practica la
USAP, i el rugbi a tretze amb tretze jugadors. A Catalunya Nord
aquest rugbi a tretze és practicat pel club dels Dragons Catalans,
que és tan emblemàtic i tan català com la USAP, tot i que al sud
es conegui molt més la USAP que els Dragons.
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Parleu-nos de futur. Cap on tendiran més a mirar aquestes comarques: cap al nord o cap al sud?
Lògicament, si no hi hagués frontera, Catalunya Nord hauria
de tenir relacions molt importants amb Barcelona i doncs,
si ho diem així, miraria més cap al sud que cap al nord.
Cap al nord, hem d’anar fins a París per a trobar una ciutat tan important com Barcelona. I les ciutats que són més o
menys a la mateixa distància que Barcelona de Perpinyà, com
Montpeller o Tolosa, són una desena de vegades més petites
que Barcelona. Europa i l’obertura de les fronteres afavoreixen que mirem cap al sud, però hi ha una realitat administrativa i política que continua contradient això. L’Estat francès
és centralitzat de tal manera que no es pot fer pràcticament
res sense el seu control i el seu finançament. Una altra cosa
molt negativa és l’existència de la regió dita LlenguadocRosselló, que fa que per moltes coses Perpinyà depengui de
Montpeller. I Montpeller concentra cada vegada més serveis,
cosa que desertitza les altres ciutats, com Perpinyà. És interessant de remarcar que aleshores, en 1954, Perpinyà tenia
70.000 habitants, i Montpeller, 97.000; en el 2007, Perpinyà
és a 116.000, i Montpeller, a 254.000. Els partits catalanistes sempre han reivindicat la creació d’una entitat Catalunya
Nord que permetria que aquest creixement que es fa a l’entorn
de Montpeller es fes també a l’entorn de Perpinyà. En resum,
es pot dir que la lògica econòmica és girar-se cap al sud, però
que existeix una pressió molt forta, administrativa i política,
que ens manté girats cap al nord; de moment, en tot cas.
Com es viu des d’aquestes comarques l’actual moment històric del Principat?
Veig que el diari local L’Indépendant segueix aquest procés
de molt a prop i dóna informacions prou correctes. Això vol
dir que la gent està mínimament informada d’aquesta voluntat independentista. Potser alguns, influïts per la ideologia
francesa, no ho entenen gaire, però no hi ha cap animositat en contra d’aquest procés. Pel que concerneix el que en
podríem dir els «catalanistes», és a dir, els qui voten pels
partits polítics catalanistes (d’un 2 a un 3 % de la població), i,
més encara, els militants de la causa catalana, això és seguit
amb un gran entusiasme. Existeix una secció nordcatalana de
l’Assemblea Nacional Catalana i dos autobusos i molts cotxes
van sortir de Perpinyà l’Onze de Setembre passat per participar en la manifestació per la independència a Barcelona.
En el llibre hi apareixen molt bones raons per a conèixer el
català. N’esmentem una: «Car la llengua catalana forma
part de l’herència igual que les pedres i els paisatges. Com
podem entendre el nom de les nostres muntanyes, dels
nostres pobles i dels nostres rius si no sabem català?» La
llengua catalana, d’uns anys ençà, ha adquirit prestigi.
El que vull dir amb això és que la coneixença únicament del
francès no permet d’entendre la toponímia i deixa l’individu
dins una certa ignorància del que és el país on viu. Aquí, de fet,
la llengua catalana té tres funcions: en primer lloc, pot ésser la
llengua que es fa servir naturalment per a comunicar com és el
cas al sud, però desgraciadament això es limita a gent ja bastant gran o a militants catalanistes. En segon lloc, és la llengua

utilitzada en el territori veí i, doncs, una llengua que permet
d’entendre’s amb els veïns quan anem a casa seva o quan vénen
a casa nostra. En aquest aspecte, és una llengua que pot tenir
un interès econòmic si volem treballar en aquest territori veí,
si hi volem fer comerç o, més simplement, anar-hi. En tercer
lloc, és una llengua d’identificació. La seva utilització permet
de manifestar-se català. Això explica que persones que no parlen habitualment català puguin fer servir aquesta llengua en
un discurs públic, que una revista porti algun article en català
o que certs rètols públics siguin bilingües.
Destaqueu que, pel que fa a l’ensenyament de la llengua
catalana, el nombre de classes i d’alumnes ha anat augmentant. També afegiu que el que falta ara és un institut
per a joves entre quinze i divuit anys per al batxillerat.
Actualment es pot estudiar en català fins al col·legi, és a dir,
fins a 15 anys, i això gràcies a la Bressola, a Arrels, al Comte
Guifré. De 15 a 18 anys, edat que es passa el batxillerat, els
estudis es fan en «lycées», i actualment no n’hi cap que faci
ensenyança en català. A Bretanya, sí que existeix per a la
llengua bretona. És una cosa que es podria aconseguir, però
a més de les dificultats administratives hi hauria les dificultats financeres. Cal dir també que el ministeri de l’Educació
francès té classes bilingües on els infants estudien el català
i tenen alguns cursos en català i altres en francès. Hi ha, en
aquestes classes, bons professors de català, que hi fan un
bon treball. Però, com sempre, l’administració frena de tal
manera que aquestes classes no són suficients per a cobrir
tota la demanda que hi ha.
Ens ha sorprès, positivament, l’entramat d’associacions i
la xarxa de persones a què us referiu que mantenen ben
encesa la torxa de la catalanitat.
A l’Estat francès existeix una llei d’associacions de l’any
1901, gràcies a la qual es pot crear amb molta facilitat una
associació, i els defensors de la llengua i la cultura catalanes
l’han feta servir. Això permet d’actuar col·lectivament amb
una certa oficialitat. Ara bé, no sols cal crear l’associació,
sinó que cal fer-la viure d’una manera militant. El que passa
de vegades és que no sabem quedar prou units, com es veu,
per exemple, amb el que he dit dels partits polítics. És més
important que hi hagi molts militants determinats que moltes
associacions. Els catalanistes podríem ésser més units, tant
en la cultura com en la defensa de la llengua o en la política.
En les últimes pàgines feu una distinció que ens ha semblat especialment interessant. Distingiu entre «patrimoni»
i «herència».
En la paraula «patrimoni» hi ha la idea d’una cosa que ve dels
pares. I a Catalunya Nord tenim molta gent vinguda de fora i
que pot considerar que el seu patrimoni no és aquí. Al contrari,
l’«herència» la constitueixen els béns que t’escauen quan els
que t’han precedit no són més aquí. I, doncs, els béns materials
i immaterials de Catalunya Nord (tant els monuments com els
paisatges o la llengua catalana) són l’herència de tots els que hi
vivim. I tots tenim el deure de preservar-los, tant si hem nascut
en aquest país com si ho hem fet en un altre lloc.
Llengua Nacional - núm. 84 - III trimestre del 2013
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Sou membre del Patronat de la Universitat Catalana d’Estiu. En el llibre dieu: «A part de la funció docent, l’UCE ha
de servir també a dues altres coses essencials: la construcció dels Països Catalans i la catalanització de la Catalunya
Nord.» Ens agradaria que us hi referíssiu.
L’UCE va néixer en 1969 com un lloc de trobada entre gent
de Catalunya Nord i Catalunya Sud. En els anys següents
s’hi afegí públic de tots els Països Catalans. Si un any després de 1968 es va organitzar una cosa que es deia «universitat», no era per a reproduir una universitat, és a dir, un lloc
on es donaria una ensenyament universitari clàssic, sinó perquè es volia un lloc on es podria fer una crítica de la societat. Actualment és la més important de les institucions on es
poden trobar gent de tots els Països Catalans, i el que hi hauríem de fer no és escoltar professors prestigiosos, sinó aprofitar això per a construir els Països Catalans.
De quina manera?
Organitzant seccions o encontres entre gent de tots els Països Catalans motivats pel mateix tema, que pot ésser professional (ofici per ofici, com podria ésser: agricultors, metges,
forners...) o de tema (sindicalisme, esports...). Caldria que fos
un lloc on tota persona sap que pot venir a parlar del que
la preocupa. Això, al mateix temps, atrauria més la gent de
Catalunya Nord, que ara hi ve molt poc.
L’arribada del TGV ajudarà a augmentar relacions
entre Catalunya Nord i Catalunya Sud. Ho creieu així?
L’existència del TGV és interessant perquè situarà Perpinyà a
menys d’una hora de Barcelona, és a dir, el temps que cal per
a anar de certs pobles d’una rodalia a la capital corresponent.
Doncs es pot imaginar que gent que viu a Perpinyà treballi a
Barcelona, a condició que pugui pagar el transport i que tingui uns horaris que convinguin. Car el que pot passar és que
molts TGV passin de llarg i facin directament MontpellerBarcelona sense aturar-se. D’altra banda, ara en cotxe es va de
qualsevol punt de Perpinyà a qualsevol punt de Barcelona en
una mica més de dues hores de cotxe. Si el punt d’on marxem
o el punt on hem d’arribar són una mica lluny de l’estació, no
guanyarem pas gran cosa amb el TGV, que no té la flexibilitat d’un cotxe. A parer meu, és un incontestable millorament,
no una revolució. No crec que els TGV siguin plens de gom a
gom de viatgers que facin Perpinyà-Barcelona cada dia!
I afegiu unes ratlles més avall: «De catalans, els homes
i dones que viuen aquí ja ho són, doncs, perquè tots són
hereus de catalans.»
Això perquè, vist de Catalunya Sud, hi ha la tendència a considerar que no es pot ésser català si no es té el català com a
llengua principal o fins i tot exclusiva. I a Catalunya Nord
tenim molta gent que no parla català, però que es considera
com a tal, i seria un error estratègic dir que aquesta gent no
és catalana, car dir-se català vol dir també ésser a punt d’integrar-se dins una comunitat catalana i acceptar de defensar
una identitat. Amb gent que es diu catalana es poden construir
projectes que no es podran construir amb gent que no se’n
considera. I això, des de Catalunya Sud, ho han d’entendre.
44
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El llibre descriu sense concessions una realitat de vegades
bastant dura, però també destil·la esperança. Una cosa no
desfà l’altra.
Per a contestar aquesta pregunta cal llegir la primera part
de Un català al mig del segle xx, on es veu que, si mirem
l’evolució del català com a llengua de la població, assistim
pràcticament a la desaparició d’una llengua que era parlada
per tothom. Però el que veiem és que l’interès per la cosa
catalana ha progressat, que hi ha menys gent que parla català,
però més que el sap escriure i que diu que el sap llegir, i molta
més encara que diu que voldria que els fills l’aprenguessin.
Hi ha una presa de consciència i una voluntat de guardar una
identitat que no existien fa cinquanta anys. A més, hi ha canvis, com l’obertura de les fronteres i potser, dins un temps no
gaire llunyà, una independència de Catalunya Sud. És tot això
que constitueix les esperances de futur.
Tots tenim somnis. Quins són els vostres?
El primer fre que veig és la natura jacobina centralitzadora
i unitària de la República Francesa. Jo desitjaria que França
fos una confederació de territoris i que Catalunya Nord en
fos un, amb dret a governar-se. Caldria que això permetés
desenvolupar la llengua catalana i donar-li un ús públic real,
almenys com el que té ara a Catalunya Sud. Caldria que es
poguessin establir tractats i relacions amb els altres Països
Catalans amb vista a crear en comú les estructures econòmiques o culturals que es creguin convenients. A més, aquest
territori hauria de tenir reconegut el dret a l’autodeterminació
i que sigui la gent que viu aquí qui decideixi el seu destí. Si
bé crec que hem d’augmentar considerablement les relacions
Catalunya Sud i els altres Països Catalans, tampoc no desitjo
un trencament brutal amb els territoris, particularment occitans, amb els quals hem viscut aquests 350 anys. Per tant, és
dins el marc d’una Europa reestructurada que, a parer meu,
Catalunya Nord hauria de poder establir les relacions que
decideixin els seus habitants amb les terres veïnes. u
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La història indignada...

Xavier Escura,
La història indignada dels catalans,
Rafael Dalmau editor,
Barcelona 2012.

H

i ha molts catalans que,
per més que hi pensen,
no acaben de trobar les
raons per les quals els catalans
d’avui hem fet de la dignitat una
andròmina i de l’assertivitat una
radicalitat. «No érem pas així,
aba ns, nosa lt res!», diuen.
«Abans érem gelosos i abrandats

Estilística
llatina

Jordi Avilés,
Introducció
a l’estilística llatina,
Publicacions i Edicions de la
Universitat de Barcelona,
Barcelona 2013.

A

quest llibre és, que sapiguem, el primer que es
publica en llengua cata-

defensors de les nostres llibertats. Com pot ser que ara siguem
un poble submís i resignat? Que
no tenim sang a les venes?» Són
preguntes que semblen no trobar
una resposta aclaridora, però sí
que la tenen. El problema és que
volem explicar-nos el present, en
contrast amb el passat, sense tenir en compte les vivències del
camí. Em refereixo al fet que
obviem que una col·lectivitat és
la suma d’allò que ha viscut, i el
que hem viscut els catalans en
els darrers tres segles ha estat
una agressió sistemàtica destinada a esborrar per sempre la
nostra personalitat jurídica, nacional, cultural i lingüística;
cosa que ha deixat un pòsit de
por que ens tenalla i que ens
mina la moral. De fet, no cal que
ens moguem del 2013 per a
veure que aquest objectiu roman
inalterable per part del PP, del
PSOE i del Tribunal Constitu
cional espanyol.
Tanmateix, les coses han fet
un tomb espectacular en els darrers quatre anys. Les noves generacions de catalans s’han alliberat de la terrible herència de
la por i han decidit recuperar la
dignitat de Catalunya i situar el
país en el punt de mira del món

com a futur membre de les Nacions Unides.
Amb aquestes línies, per
tant, vull encoratjar el lector a
endinsar-se en les pàgines del
llibre La història indignada dels
catalans, de Xavier Escura, ja
que precisament reconstrueix el
trajecte que hem recorregut
abans d’arribar fins aquí. A través d’episodis que ens mostren
l’obsessió malaltissa espanyola
de sotmetre Catalunya, Escura
ens parla de l’adulteració de la
història, de la catalanofòbia, dels
botxins de la llengua, dels nonacionalistes, del nacionalisme
espanyol actual, del parany assimilista d’un fals progressisme...
Fem-ne un petit tast.
Sobre l’espanyolisme català
d’esquerres, diu: «Només cal recordar la llarga polèmica que va
desfermar la creació del Museu
d’Història de Catalunya (1995),
criticat amb virulència pels sectors autoconsiderats ‘progressistes’, abans fins i tot que es donés
a conèixer el projecte museogràfic.» Sobre la llengua: «Als indocumentats que avui gosen defensar un hipotètic bilingüisme ja
d’origen a Catalunya, cal recordar-los que el castellà hi va ser
una parla estranya ben bé fins al

final del segle xviii. I una parla
molt minoritària fins a mitjan
segle xx.» Sobre la democràcia
espanyola: «Avui ja no és cap
secret que l’adveniment de la democràcia a l’Estat espanyol va
ser més fruit de l’esforç conscient i interessat dels successors
del franquisme per adaptar-se i
sobreviure als nous temps, que
no pas un triomf propi de l’oposició democràtica antifranquista.» Sobre el federalisme:
«Un model d’Estat plurinacional,
o simplement federal, és una quimera, una il·lusió que avui només
defensen quatre socialistes catalans i dos mallorquins sense
gaire fe ni esperança. Perquè és
un model que a Espanya abso
lutament ningú no se’l creu. No
figura ni en el seu ADN, ni en el
seu esperit fundacional, ni en el
seu currículum històric, ni en el
seu imaginari col·lectiu.»
La història indignada del
catalans, de Xavier Escura, és
un llibre que ajuda a reflexionar
sobre tot allò que hem estat, sobre tot allò que hem viscut, sobre
el genocidi cultural que hem patit, sobre l’Estat que ja érem i
sobre l’Estat que molt aviat tornarem a ser. u

lana sobre estilística llatina.
Com l’autor mateix explica
en el pròleg, no és «un manual de
teoria estilística, sinó una introducció eminentment pràctica»,
estructurada en set capítols (a
més del pròleg, la introducció,
una bibliografia bàsica, un annex
amb exemples comentats, i els
índexs). Hi abunden els exemples, sempre de grans autors de
la literatura llatina (Catul, Horaci, Ovidi, Plaute, Terenci, Virgili...), amb la corresponent traducció catalana (de manera que
també és un llibre molt útil per a
practicar la traducció).
En el primer capítol s’estudien les figures que afecten l’odre
dels mots o de les idees (anàstrofe, prolepsi..., paral·lelisme,
quiasme, hipèrbaton...), fent ressaltar oportunament una sèrie
d’estructures i clixés que els poetes empren molt sense que se’n
parli gaire (diferents estructures
de compositio, hysteron proteron
[quan s’altera la successió lògica
o cronològica dels fets expressant
en primer lloc l’acció que s’es-

devé més tard], anticipatio...).
En els capítols segon, tercer i
quart, l’autor hi tracta les figures
basades en l’associació, en
l’omissió i en la substitució —
respectivament— de mots o
idees (per exemple, polisíndeton,
anàfora..., zeugma, reticència...,
sinècdoque, sinestèsia...).
En el capítol cinquè apareixen les figures de l’estil directe,
en el sisè es comenten alguns
efectes sonors (al·literació, assonància...) i en el setè s’enfoca el
tema de l’estructura arquitectònica del poema.
Ultra l’interès evident de permetre al lector d’endinsar-se en
l’estudi de la llengua llatina, amb
vista a aprofundir en el coneixement de qualsevol llengua romànica (com ara el català), aquest
llibre és útil per a qualsevol estudiós de la nostra llengua, perquè
molts dels fenòmens que s’hi
tracten tenen aplicació en aquesta
(i, els exemples, molts paral·
lelismes). Com a botó de mostra:
parlant de l’anacolut (pp. 103104), l’autor explica les causes

per què se sol produir aquest fenomen, igual com passa en els
textos catalans on també detectem construccions sintàctiques
amb algun mot necessari semànticament però que resta sense
funció sintàctica concreta.
Aquesta introducció pràctica
a l’estilística llatina ensenya com
els poetes llatins tenien cura dels
aspectes formals a l’hora de compondre una obra, vetllant tothora
per la tria del mot escaient, l’ordre de les paraules en la frase i el
verb, la simplicitat o el conceptisme en l’expressió, la sonoritat
del discurs, etc. Permet d’entrar
en el cor de la poesia i poder-se
un mateix preguntar, amb Horaci, si un poema lloable és producte de la naturalesa o de l’art
(«natura fieret laudabile carmen
an arte / quaesitum est...»), o de
totes dues coses, però sense
oblidar mai el labor limae. u

Víctor Alexandre
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bibliografia
Obra catalana

Pau Puig,
Obra catalana,
Editorial Barcino,
Barcelona 2012.

E

l llibre Obra catalana de
Pau Puig és l’últim volum
d’Editorial Barcino publicat dins la col·lecció «Biblioteca
Baró de Maldá».

Joan Solà,
in memoriam

Salvador Oliva (editor),
Joan Solà, in memoriam,
Universitat de Girona, Servei
de Publicacions,
Girona 2012.

E

l 27 d’octubre del 2010,
víctima d’un càncer, va
morir Joan Solà, un dels
grans filòlegs de la nostra llengua. Són molts els qui l’han considerat el successor de Pompeu
Fabra i de Joan Coromines, motiu pel qual des de la Universitat
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L’obra coneguda de Pau Puig
és molt extensa i es pensa que
encara podria haver-hi obres no
localitzades. Va ser l’autor de
sermons, obres mixtes en prosa
i en vers, poemes i teatre. En
aquest llibre, Maria Rosa Serra,
doctora en filologia i bibliotecària, i autora d’aquesta edició crítica, publica la revisió de la seva
tesi doctoral, la qual conté els
cent setanta-dos poemes i les
tres obres teatrals que configuren l’obra catalana completa de
Pau Puig.
Pel que fa als sermons, es té
constància que Pau Puig en va
pronunciar i escriure un nombre considerable. Se’n conserven 9 de publicats en castellà,
les úniques obres impreses en
vida de l’autor i en què consta
el seu nom.
Pau Puig també va escriure
poesia. Es conserven 172 poemes en català i 766 en castellà.
Les obres en català són sovint
inspirades per un fet extern i
cerquen divertir el lector. Es poden dividir en quatre grups temàtics: tema religiós, temes cos-

tumistes i anecdòtics, poemes
galants i eròtics i comunicació
familiar i amical.
Finalment, s’atribueixen 4
obres teatrals (una comèdia hagiogràfica i tres entremesos) a Pau
Puig que encara es conserven: Lo
clarí de Aquitània y martell de la
heretgia: san Hilari. Comèdia
famosa, L’entremès de las beatas, L’entremès del cavaller i la
Processión en Grajanejos. Les
tres primeres són en català, i l’última, en castellà.
Si analitzem la llengua i l’estil de l’obra catalana de Pau
Puig, trobem que s’utilitza el
llenguatge col·loquial barceloní
de la segona meitat del segle
xviii. En concret, la llengua és
rica, de lèxic entenedor, plena de
frases fetes i de modismes, i hi
abunden les paraules vulgars o
grolleres. L’estructura gramatical és sòlida i hi trobem un ampli ventall de formes lingüístiques, des de cultismes i
metàfores fins a castellanismes i
algun catalanisme. Pel que fa al
to, és burleta, enginyós, juganer
i benhumorat.

Pau Puig va néixer l’any
1722, probablement a Barcelona.
Va viure des de jove al convent
de Sant Sebastià de Barcelona,
on actualment es troben els jardins de la plaça d’Antonio López.
Va ocupar diversos càrrecs dins
la comunitat, com ara lector de
teologia, regent d’estudis o prepòsit. A més, Pau Puig va arribar
a ser, entre altres càrrecs, examinador sinodal de diversos bisbats
de Catalunya i qualificador del
Suprem Consell, la junta central
del Tribunal de la Inquisició a
Madrid. Quant a la formació, tenia un notable coneixement de la
Bíblia, dels principals textos teològics i també havia llegit alguns autors clàssics.
Pel que fa al seu caràcter, era
agut i bromista, una persona
simpàtica i extravertida. Valorava el benestar i el gaudi dels
sentits. També era un clergue
responsable, tot i que en la seva
obra destaquen més els jocs
d’humor i l’enginy que no la voluntat de transmetre un missatge
religiós amb fervor. u

de Girona (UdG) li han volgut
retre un homenatge. Editat per
Salvador Oliva, Joan Solà, in
memoriam recull nou articles relacionats amb la llengua, però
sobretot amb la sintaxi, la branca
de la lingüística a la qual Solà va
dedicar una part molt important
dels esforços que va fer per una
millor coneixença del català.
És molt ampli el camp d’estudi que Solà va abastar al llarg
dels més de quaranta anys que es
va dedicar al català i a la docència. Aquesta enorme polivalència
que trobem en la persona de Joan
Solà es veu molt ben reflectida en
el llibre. Des de les preposicions
a, en i amb, passant pel ser i estar, fins al Nabí de Carner, tots i
cada un d’aquests temes interessaven al gran mestre Solà. De fet,
Oliva no dubta a afirmar que
«s’ho passaria bé si els pogués
llegir».
Tots els autors dels articles
que formen el llibre són membres
del Departament de Filologia Catalana de la UdG, universitat a la
qual assistia cada cop que el convidaven a fer-hi conferències o
cursos de llengua, perquè «no
ens va fallar mai». Oliva i els

seus companys, doncs, parlen
amb coneixement de causa:
aquesta publicació constitueix un
«homenatge a la persona bondadosa i agradable que era».
Al final de tot s’hi incorpora
una breu llista amb les principals
obres que publicà Solà. Però entre totes destaca, amb molta diferència, la Gramàtica del català
contemporani, la major obra descriptiva de la nostra llengua que
mai s’hagi dut a terme. Una gramàtica de prop de 4.000 pàgines
que, juntament amb M. Rosa
Lloret, Joan Mascaró i Manuel
Pérez-Saldanya, va dirigir des de
la més estricta professionalitat i
dedicació i en la qual van
col·laborar desenes de filòlegs i
lingüistes.
Un altre dels vessants més
destacats de Solà fou el de defensor de la nostra llengua. Durant
molts anys, primer en el Diari de
Barcelona i després en l’Avui, va
escriure setmanalment articles
defensant sobre el català i lluitant, davant els atacs que el català
rep contínuament, perquè pogués
esdevenir una llengua normal.
Solà, que mai no es rendia, va
titular el recull que aplegava al-

guns d’aquests articles Plantem
cara, un nom combatiu que deixa
entreveure el tarannà del lleidatà.
No volem acabar sense esmentar el nostre convenciment
que, tard o d’hora, la nostra llengua assolirà aquest estatus de
normalitat que Solà tant va reclamar —i estem convençuts que
aniria reclamant actualment—.
No dubtem que si lluitem pel que
és nostre, si continuem batallant
perquè el català sigui considerat
un idioma igual de digne que tots
els altres, si ens esforcem dia rere
dia perquè no sigui menyspreat,
ho aconseguirem. u
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R. Puig Coromines

Abel C arretero Ernesto

Ni t’imagines tot el que trobaràs darrere
del teu nou carnet d’Amic d’Els Clàssics.
TEATRE - MÚSICA - VIATGES - MUSEUS - LLETRES - DIARIS I REVISTES - ACTES CULTURALS

Darrere del nou carnet d’Amics d’Els Clàssics hi ha molt més que un gran
grup d’amics interessats en la literatura medieval. Hi ha també una nova
manera de veure, gaudir i implicar-se en la cultura. I és que amb aquest
carnet gaudiràs d’una bona llista d’avantatges i ofertes exclusives en tot
tipus de propostes culturals i d’oci.
El nou carnet d’Amic d’Els Clàssics no costa diners, però té al darrere tot
el valor de la nostra cultura.

Fes-te Amic a: www.elsamicsdelsclassics.cat

#capfocalbosc
gencat.cat/incendis

