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Recupero el catàleg de l’ex-
posició Patufet en guerra, 
que va fer aquest any el Me-

morial Democràtic, a càrrec de 
Julià Guillamon. L’exposició ja no 
es pot veure, però el catàleg es pot 
llegir. Ara que ens han inflat his-
tèricament el cap amb el conte de 
l’adoctrinament dels nens, val la 
pena reivindicar la revista que 
més va influir en la formació dels 
nostres avis, besavis i rebesavis. 
Els homes –eren tot homes– que 
feien En Patufet, amb Josep M. 
Folch i Torres al capdavant, eren 
catalanistes catòlics: Junceda, 
Cornet, Llaverias... La guerra i la 
revolució els van caure al damunt, 
però obviant la religió van poder 
continuar amb la revista perquè 
fins i tot els comissaris polítics 
anarquistes l’havien llegit de pe-
tits. De fet, Folch i Torres va ser 
acceptat a la secció d’escriptors 
catalans pels cenetistes: esclar, 
“als seus contes i novel·les sempre 
defensava els pobres”, deien. 

Durant la guerra, En Patufet no 
va parlar pròpiament del front, va 
limitar-se a reflectir, i encara amb 
peus de plom –vigilant de no fer 
massa èmfasi en la gana o els bom-
bardejos–, la vida a la rereguarda. 
En qualsevol cas, no va caure en la 
militarització, en l’esperit bèl·lic. 
Podríem dir que va preservar la in-
nocència dels infants, defugint el 
discurs polititzat i militant. O si-
gui: va seguir adoctrinant a la seva 
manera, sense fer sang, amb aque-

lla bonhomia múrria que feia riu-
re els adults i somniar els infants. 

A l’altre costat, concretament 
des de Sant Sebastià, durant el 
conflicte armat la Falange va edi-
tar la revista infantil Flecha, sub-
titulada Arriba España. A la porta-
da de l’1 de maig del 1938 s’hi veu 

un nen apuntant amb una pistola 
un soldat comunista emmanillat: 
“Ahora sí que te tengo en mis ma-
nos”, li diu el vailet. Flecha era una 
còpia de Pelayos, d’inspiració car-
lina. Totes dues es van acabar 
unint en la franquista Flechas y Pe-
layos, que va sobreviure fins al 
1949. Allò sí que era adoctrina-
ment descarat! Allò sí que era es-
panyolització feixista. Suposo que 
és el que llegien els avis de l’Arri-
madas i el Rajoy. En Patufet, cata-
lanista i republicana, que abans de 
la guerra havia arribat a tirar 
65.000 exemplars, va ser prohibi-
da. Va ser el seu final. 

Per a alguns, distorsionant el 
record i avergonyint-se’n, va pas-
sar a ser sinònim de cursileria i 
cultureta catalana. Encara recor-
do, en els meus anys al diari Avui, 
aquells suposats amics que em 
preguntaven amb to burleta, 
“¿Què, com va el Patufet?” Em sa-
bia greu –per l’Avui, esclar, però 
sobretot pel Patufet–, però intuïa 
que eren ells els que es retrataven, 
els que vivien còmodament ama-
gats a la panxa del bou d’un país 
que havia decidit passar per alt les 
misèries del franquisme i no recu-
perar la memòria republicana. 
Format com a lector juvenil a Ca-
vall Fort i la col·lecció Els Grumets 
de la Galera, jo veia en aquella mí-
tica revista una mena d’avi llunyà 
al qual m’hauria agradat conèixer. 
Sí, m’hauria agradat tant ser adoc-
trinat pel Patufet!✒

L’ALTRA CARA DE 
LA MONEDA ERA 
‘FLECHAS Y PELAYOS’: 
ESPANYOLITZACIÓ 
FEIXISTA

M’hauria agradat 
tant ser adoctrinat 
pel ‘Patufet’!

PATUFET

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

“Sempre li deia 
als seus pares que...”

La frase amb què titulo el tast ja 
no resulta detonant en la par-
la relaxada i comença a pene-

trar en el català escrit, tan pròxim al 
col·loquial, que propicien les TIC. El 
lector amb nocions de normativa no 
trigarà a condemnar-la. La incor-
recció més òbvia és una flagrant fal-
ta de concordança: el datiu hi apa-
reix representat, alhora, per un pro-
nom li singular i un “als seus pares” 
plural. Si fila més prim, potser tam-
poc aprovarà que el datiu, tot i apa-
rèixer on toca (darrere el verb), sigui 
duplicat amb un pronom feble. 

Però a mi el que m’interessa és 
entendre per què diem, i arribem a 
escriure, frases d’aquest tipus. Pel 
que fa a la duplicació, confesso que 
em sona més natural “Sempre li dic 
al Joan que...” que no pas “Sempre 
dic al Joan que...” La duplicació és 

un fenomen que la GIEC accepta re-
ticentment (pàg. 685): “Es tendeix a 
admetre en valencià i en les zones 
urbanes del Principat, sobretot en la 
parla dels joves”. No diu que sigui un 
castellanisme, però gairebé. No ho 
veig igual: crec que ja és un fenomen 
habitual en grans i petits, i que està 
plenament integrat en la llengua. 

Ara bé, sona millor “Sempre li dic 
al Joan que...” que no pas “Sempre els 
dic als veïns que...” Una raó de pes és 
que en el col·loquial de bona part dels 
catalans la forma del datiu plural no 

és els sinó els hi, però la llarga con-
demna normativa d’aquest els hi (la 
GIEC encara no l’admet en registres 
formals) fa que “Sempre els hi dic als 
veïns que...” gairebé ja no s’escrigui i 
també acabi semblant menys accep-
table que “Sempre li dic al Joan que...” 

En realitat, la marca de datiu dels 
parlars no valencians és la vocal i. I 
aquestes duplicacions potser res-
ponen a la necessitat de marcar la 
presència d’un datiu. Pensem que 
l’única altra marca del datiu és una 
a que en els parlars amb reducció 
vocàlica no es distingeix de la e. Per 
això sentir li o els hi abans del verb 
fa la frase més clara, informa millor 
de la seva estructura. La interdicció 
de la forma els hi ha deixat li com a 
únic pronom que marca el datiu, i 
això potser explica que fins i tot 
s’utilitzi amb un datiu plural.✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

REBUTJAR LA FORMA 
DE DATIU PLURAL 
‘ELS HI’ HA DEIXAT ‘LI’ 
COM A ÚNIC PRONOM 
QUE MARCA EL DATIU

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Origen 
DDAN BROWN 
Columna 

608 pàgines, 22,50 €           2/11 
 
[ 2 ] El llibre de La Marató: 
malalties infeccioses 
DIVERSOS AUTORS Columna 

224 pàgines, 10 €                    1/6  
 
[ 3 ] El noi del Maravillas 
LLUÍS LLACH 
Empúries 

512 pàgines, 21,50 €              3/6 
 
[ 4 ] Una columna de foc 
KEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 

944 pàgines, 24,90 €          4/14 
 
[ 5 ] Fer-se totes les  
il·lusions possibles 
JOSEP PLA Destino 

258 pàgines, 20,90 €            3/3

[ 1 ] Operació urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 

Columna 

160 pàgines, 15,90 €               -/1 
 
[ 2 ] El que la terra  
m’ha donat 
LLUÍS FOIX Columna 

224 pàgines, 19,90 €             5/8   
 
[ 3 ] Transforma la teva salut 
XEVI VERDAGUER  
Rosa dels Vents 

296 pàgines, 17,90 €            1/12 
  
[ 4 ] Un hivern fascinant 
JOAN MARGARIT 

Proa 

96 pàgines, 16 €                      2/7 
 
[ 5 ] Summits of my life 
KILIAN JORNET 

Ara llibres 

208 pàgines, 25 €                   4/8

RRànquing setmanal del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Origen 
DAN BROWN 
Planeta 

640 pàgines, 22,50 €           1/11 
 
[ 2 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 

648 pàgines, 22,90 €          4/67 
 
[ 3 ] El fuego invisible 
JAVIER SIERRA 
Planeta 

500 pàgines, 21,90 €             2/7 
 
[ 4 ] Los pacientes del  
doctor García 
ALMUDENA GRANDES Tusquets 

768 pàgines, 22,90 €           5/15 
 
[ 5 ] Eva 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 

290 pàgines, 20,90 €          8/10

[ 1 ] ¿Qué está pasando  
en Cataluña? 
EDUARDO MENDOZA Seix Barral 

48 pàgines, 8 €                         1/3  
 
[ 2 ] La alegría de cocinar 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 

420 pàgines, 19,90 €             2/6  
 
[ 3 ] Transforma tu salud 
XEVI VERDAGUER 
Grijalbo 

296 pàgines, 17,90 €           3/12 
 
[ 4 ] Torres en la cocina 
SERGIO TORRES I JAVIER TORRES  
Plaza & Janés 

224 pàgines, 21,90 €              -/4  
 
[ 5 ] 40 años de historia con 
El Jueves 
JORDI RIERA PUJAL RBA 

224 pàgines, 24 €                   4/5 


