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Impressiona llegir el testimoni 
d’algú que va assistir al desfile de 
la Victoria franquista a Madrid el 

19 de maig del 1939. Sobretot si 
aquest algú és una dona catala-
nista, aleshores una nena de 9 
anys. “Estic molt contenta 
d’haver-ho presenciat i crec 
que fou un acte tan esperat 
per nosaltres que feia que ens 
uníssim a l’alegria que ens en-
voltava, amb reserva pròpia 
dels catalans, però alegria al 
cap i a la fi”. Buf! 

A Montserrat Ribas i Piera, 
autora d’Els altres exiliats (ed. 
PAM), no se li pot negar honeste-
dat intel·lectual. A la desfilada hi va 
anar amb una germana i el pare, ar-
quitecte (entre d’altres, coautor del 
Palau de l’Agricultura, avui seu del 
Teatre Lliure) i militant d’Acció 
Catalana. Sempre acompanyat de la 
família, Josep Maria Ribas i Casas 
va fugir a l’exili al principi de la 
guerra i al cap d’un temps es va pas-
sar al bàndol nacional, on va acabar 
servint a l’aviació com a capità. 

Al llibre, Montserrat Ribas i Pie-
ra (Barcelona, 1929) fa pocs judicis 
polítics, evita deixar-se portar per la 
seva experiència adulta com a mes-
tra i assistent social, i mira de ce-
nyir-se a la mirada de l’infant que va 
ser. Una nena que va viure la guer-
ra més com una aventura alegre, 
plena de trasllats i canvis, que no 
pas com una desgràcia. No va passar 
fam ni penúries. Va estar sempre 
acompanyada dels seus i es va sen-
tir molt estimada pels pares. El seu 

exili fora de Catalunya, primer en 
terres italianes –Nervi, Florència, 
Roma– i suïsses –Montreux–, i des-
prés a l’Espanya de Franco, va ser 
certament “de primera classe”, com 
diria el cartellista republicà Carles 
Fontserè (per cert, autor d’unes me-
mòries també xocants, en les quals 
exculpa el nazisme). 

Aranda de Duero, Salamanca, 
Sant Sebastià i Saragossa van ser 
els destins on va anar a parar la fa-
mília entre l’estiu del 1937 i el juny 
del 1939. La Montserrat recorda 
els canvis sense traumes, es va 
adaptar bé arreu, l’ambient fran-
quista també era el seu, tot i que 
quasi sempre casa seva era un niu 
de catalans. “El que sí que vaig sen-
tir vibrar durant tots aquests anys 

(i en la resta de la meva vida con-
tinua igual) va ser un sentiment 
netament catalanista. Més que dis-
tingir entre rojos i blancs, feia, 

aleshores, la gran separació entre 
catalans i no-catalans”. 

Tal com ho recorda la nena 
que era, des del principi el leit-
motiv de la majoria dels exili-
ats d’ordre va ser “això s’aca-
ba”. Era la frase que els grans 
sovint pronunciaven. Els seus 
pares i els amics d’aquests cre-

ien que tot plegat duraria poc, 
que aviat tornarien a Barcelona. 

I després, el mateix va passar amb 
Franco: “De la mateixa manera que 
el juliol del 1936 hom no pensava 
que la revolta desencadenés una 
guerra de gairebé tres anys, ara, a 
l’estiu del 1939, tampoc es pensava 
en la llarga durada que el nou règim 
tindria”. Els Ribas Piera, que havien 
tornat victoriosos a casa, de cop es 
trobaven amb la revenja que afecta-
va molts coneguts: represàlies, judi-
cis, execucions i la prohibició del ca-
talà. A diferència d’altres famílies 
que havien canviat de bàndol, els Ri-
bas Piera van mantenir el català a 
casa (amb l’excepció del germà pe-
tit, al qual durant anys li van parlar 
en castellà). “Això [la dura repres-
sió] ho va patir principalment el 
meu pare al llarg dels anys següents, 
ja que tot el seu esperit catalanista 
es va veure traït [...]. De ser una per-
sona oberta, decidida, eufòrica, ale-
gre..., va tenir tendència a anar-se 
recloent en ell mateix”. Una victòria 
ben amarga, certament.✒
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Sinonímies indesitjables: 
‘abocar’, ‘vessar’ i ‘bolcar’

Algun cop ja he subratllat la 
importància de distingir en-
tre abocar i vessar. Una dis-

tinció que, tot i que hauria de tenir 
rellevància penal, alguns mitjans en 
català encara ignoren quan, en una 
mateixa notícia, alternen els termes 
abocament il·legal i vessament il·legal 
com si fossin sinònims. Ens ha em-
pès a aquesta falsa sinonímia el fet 
que tinguin un únic equivalent en 
castellà: vertido. I és que vertido ve 
de verter, i verter tant pot implicar 
involuntarietat (com vessar) com 
voluntarietat (com abocar).  

Fent sinònims abocament i vessa-
ment empobrim la llengua i perdem  
una distinció que sí que fan altres 
llengües. L’anglès, per exemple, per 
a l’acció voluntària té dumping i per 
a la involuntària spill o spillage. 
Tant l’abocament com el vessament 

de matèries tòxiques poden ser 
castigats, però no hi ha dubte que 
l’abocament, en la mesura que és 
una acció deliberada, comporta un 
agreujant. 

És una raó semblant la que fa que 
l’Optimot i el Termcat ens advertei-
xin que quan copiem la informació 
continguda en un ordinador a un al-
tre suport digital no bolquem dades 
sinó que aboquem dades: fem un 
abocament de dades i no pas una 
bolcada (o bolcatge) de dades. No-
vament, el castellà volcar tant pot 

comportar la voluntarietat del nos-
tre abocar com la involuntarietat del 
nostre bolcar. En aquest cas l’anglès 
també fa dump, que a més de ser 
una acció lliure i deliberada també 
expressa la idea d’abocar a l’engròs, 
sense mirar prim. Una mica el que 
passa als abocadors.  

El cert, però, és que ja sigui per in-
terferència o proximitat semàntica 
també ens trobem, sobretot a partir 
del segle XX, que alguns autors fan 
servir bolcar en el sentit del volcar 
que pressuposa voluntarietat. Es 
tracta d’usos no normatius amb una 
sola excepció (ja recollida al DIEC2): 
el bolcar-se (sinònim d’abocar-se) 
que vol dir “lliurar-se totalment a 
alguna acció”. Per expressar aques-
ta idea –com ja vaig dir en un altre 
tast–, em continua semblant més 
genuí i idiomàtic abocar-se.✒
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UN TAST  
DE CATALÀ

QUAN BOLQUEM DADES 
ENS ESTEM DEIXANT 
INTERFERIR PER UN 
SENTIT DE ‘VOLCAR’ 
QUE ‘BOLCAR’ NO TÉ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La senyora Stendhal 
RRAFEL NADAL 
Columna 

304 pàgines i 18,50 €            1/3 
 
[ 2 ] Camí d’anada i tornada 
EMMA VILARASAU I MONTSE BARDERI 

Columna 
160 pàgines i 17 €                    -/4 
 
[ 3 ] Argelagues 
GEMMA RUIZ 

Proa 
288 pàgines i 18,50 €         2/20 
 
[ 4 ] Tu no ets una mare... 
ANGELIKA SCHROBSDORFF 
La Campana 

620 pàgines i 23,95 €         3/10 
 
[ 5 ] El laberint dels... 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Columna 

928 pàgines i 23,90 €         5/12

[ 1 ] El cavaller Floïd 
GENÍS SINCA 
Proa 

618 pàgines i 20 €                   1/3 
 
[ 2 ] Homo Deus 
YUVAL NOAH HARARI 
Edicions 62 

576 pàgines i 23,90 €         9/18 
 
[ 3 ] La dieta dels colors 
MONTSE FOLCH 
Rosa dels Vents 

240 pàgines i 17,90 €             -/2 
 
[ 4 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €         3/67 
 
[ 5 ] Nacionalisme... 
JOAN-LLUÍS MARFANY 
Edicions 62 

960 pàgines i 25 €                 4/3

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines i 22,90 €        3/22 
 
[ 2 ] Tres veces tú 
FEDERICO MOCCIA 
Planeta 

624 pàgines i 18,90 €            1/2 
 
[ 3 ] El laberinto de los... 
CARLOS RUIZ ZAFÓN 
Planeta 

928 pàgines i 23,90 €         2/12 
 
[ 4 ] Todo esto te daré 
DOLORES REDONDO 
Planeta 

550 pàgines i 21,90 €         4/14 
 
[ 5 ] Los herederos de la... 
ILDEFONSO FALCONES 
Grijalbo 

896 pàgines i 22,90 €         5/23

[ 1 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

304 pàgines i 14,90 €          1/74 
 
[ 2 ] El poder del ahora  
ECKHART TOLLE 
Gaia 

220 pàgines i 10 €            3/392 
 
[ 3 ] El libro de la madera 
LARS MYTTING 
Alfaguara 

200 pàgines i 22,90 €          -/13 
 
[ 4] Yoga, un estilo de vida 
VANESA LORENZO 
Planeta 

250 pàgines i 19,90 €           -/11 
 
[ 5 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €         6/190

FONS FAMILIAR RIBAS PIERA


