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Som a l’any del centenari de la 
Revolució Russa, aquella sacse-
jada que, parafrasejant el peri-

odista nord-americà John Reed, va 
commoure el món. Tot i el segle i 
quart transcorregut, la Revolució 
Francesa encara era en el record, en 
la memòria col·lectiva. I de cop, aquell 
1917, en plena Primera Guerra Mun-
dial i enmig d’un panorama cada cop 
més marcat per les tensions socials i 
els extremismes ideològics, la caigu-
da de la família dels tsars Romanov i 
l’establiment a Rússia del primer rè-
gim comunista de la història va pro-
duir una ona expansiva de la qual na-
turalment Catalunya no va ser aliena. 

L’historiador Josep Puigsech res-
segueix al llibre La Revolució Russa 
i Catalunya (Eumo) la reper-
cussió que l’esdeveniment va 
tenir al nostre país, des del 
moment mateix de l’esclat 
fins al final de la Guerra Civil, 
el 1939. Tot i el predomini de 
l’anarquisme en el camp sin-
dical i de l’esquerra social i li-
beral catalanista en el camp 
polític, la influència de la 
Rússia comunista no va ser 
menor a Catalunya. Més en-
llà d’adscripcions ideològi-
ques, va despertar des de 
l’inici admiració en el món 
obrer i curiositat en el ter-
reny intel·lectual. 

D’entrada, des de la majoria de tri-
bunes periodístiques es va saludar la 
notícia amb prevenció, sobretot pel 
fet que els revolucionaris russos vo-
lien abandonar –com van acabar fent 

amb el tractat de Brest-Litovsk– el 
front de batalla alemany a la Prime-
ra Guerra Mundial, una decisió que 
posava en perill la victòria de les po-
tències favorables a la democràcia li-
beral a Europa. Així ho va escriure, 
per exemple, Antoni Rovira i Virgi-
li. Curiosament, el suport més clar va 
venir de Solidaridad Obrera, l’òrgan 
de premsa de la CNT: els anarquistes 
eren per sobre de tot revolucionaris, 
i també antibel·licistes. Posterior-
ment, vista la dinàmica bolxevic de 
partit únic i dictadura del proletari-
at, la CNT, de la mà d’Ángel Pestaña 
–que havia viatjat a Moscou–, giraria 
l’esquena a la III Internacional sen-
se deixar, però, de sentir-hi sempre 
una mena d’atracció fatal. Quant al 

comunisme català, minoritari i frag-
mentat (va arribar a haver-hi set par-
tits), Puigsech remarca que va tenir, 
fins i tot en el cas del PSUC, i malgrat 
la seva participació en la purga del 
POUM d’Andreu Nin, un caràcter 
heterodox, en bona part pel seu com-
ponent nacionalista català. De fet, 
Nin, el més soviètic dels catalans, va 
acabar sent assassinat per ordres de 
Stalin. Com també ho seria Vladímir 
Antónov-Ovséienko, que la nit del 6 
al 7 de novembre de 1917 havia en-
capçalat l’assalt al Palau d’Hivern i 
que durant la Guerra Civil Espanyo-
la va ser cònsol rus a Barcelona, on 
fins i tot va seguir classes de català i 
va exercir una influència decisiva. 

Però a part dels, diguem-ne, amics 
i admiradors catalans de 
l’URSS (inclosos els que van 
tenir-hi una ambivalent rela-
ció d’amor-odi), hi va haver els 
voyeurs atrets per la novetat, 
com el conegut cas dels perio-
distes Josep Pla i Eugeni 
Xammar, però també del ci-
entífic Jaume Pi i Sunyer o del 
polític lligaire Ferran Valls i 
Taberner, entre d’altres. Tots 
ells van anar passant per l’Ho-
tel Lux de Moscou, on també 
es va allotjar Francesc Macià, 
que, acompanyat d’un jove 
Josep Carner-Ribalta (que hi 

tornaria en missió cultural el 1937), va 
cercar sense èxit el 1925 suport sovi-
ètic per envair Catalunya. Hi hauria, 
finalment, invasió, però una invasió 
ideològica comunista subtil (o no tan 
subtil) un cop ja mort Macià.✒
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Ja no podem escriure 
nombres a la pissarra

Entre els nombrosos canvis que 
s’han introduït aquest abril al 
DIEC2 n’hi ha un que afecta l’ús 

de nombre i número, una distinció 
semàntica que algun dia ens haurem 
de plantejar si aporta matisos que 
compensin els maldecaps que dona 
fins i tot als usuaris més experts. 
Seria el cas dels mateixos redactors 
del diccionari normatiu, que, després 
de reflexionar-hi, han decidit que 
alguns números eren nombres, i al-
guns nombres, números. Vegem-ho. 

El nombre ha passat a número a 
“dues cartes del mateix número”, 
“número alt”, “quin número ha sor-
tit?”, “fer números a la pissarra”, 
etc. I el número ha passat a nombre a 
“té com a base el nombre 2”, “signe 
que representa el nombre 6”, etc. 
Són rellevants els canvis a l’entrada 
loteria (que ara premia números) i a 

capicua (que ara és definit com un 
número). 

La precisió semàntica que provo-
ca tots aquests canvis és a l’entrada 
número i, més concretament, a la 
nova accepció 1.2., que diu: “Signe 
amb què es representa un nombre”. 
Simplificant, per al concepte abs-
tracte matemàtic sempre nombre, 
per a l’expressió d’aquest concepte 
en un signe sempre número. 

La nova accepció és més àmplia 
i inclusiva que la prèvia (“Nombre 
amb què una persona o cosa és de-

signada dins una sèrie o col·lecció”) 
i jo diria que la fa innecessària. 

És per això que no podem escriure 
nombres a la pissarra i que un signe 
no pot representar un número sinó 
un nombre. Molts dels usos que han 
deixat de ser correctes ja eren a les 
fitxes manuscrites de Fabra i alguns 
són encara en altres diccionaris. 

No cal dir que nombre manté els 
dos altres sentits que ja tenia: el de 
quantitat (“un nombre de coses”) i el 
de categoria gramatical (“el gènere 
i el nombre d’un nom”). Però en el 
sentit matemàtic queda més clar que 
només pot ser un concepte abstracte. 
Potser per això ara el DIEC2 ens diu 
que capicua és un número i enter un 
nombre. Deu considerar que capicua 
està massa lligat a l’experiència 
quotidiana perquè sigui destriable 
del signe escrit que l’expressa.✒
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ELS MATISOS QUE 
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Quan arriba... 
JJAUME CABRÉ 
Proa 

240 pàgines i 20 €                   -/1 
 
[ 2 ] Nosaltres dos 
XAVIER BOSCH 
Columna 

560 pàgines i 21 €                   1/5 
 
[ 3 ] Rosa de cendra 
PILAR RAHOLA 

Planeta 
256 pàgines i 18,90 €            2/6 
 
[ 4 ] La senyora Stendhal 
RAFEL NADAL 
Columna 

304 pàgines i 18,50 €          3/12 
 
[ 5 ] El que et diré quan... 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 

216 pàgines i 16,90 €             5/3

[ 1 ] La vida que aprenc 
CARLES CAPDEVILA 
Arcàdia 

224 pàgines i 16 €                   -/2 
 
[ 2 ] La república possible 
ANTONIO BAÑOS 
Ara Llibres 

180 pàgines i 18,90 €            5/4 
 
[ 3 ] La gran teranyina 
ROGER VINTON 
Periscopi 

400 pàgines i 19 €                  2/5 
 
[ 4 ] Com a mi m’agrada 
SÍLVIA ABRIL 
Columna 

224 pàgines i 22,50 €            -/3 
 
[ 5 ] El tsunami 
JOAN B. CULLA 
Pòrtic 

304 pàgines i 19 €                   -/9
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Patria 
FFERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines i 22,90 €          1/31 
 
[ 2 ] La magia de ser... 
ELISABET BENAVENT 
Suma de Letras 

520 pàgines i 16,90 €             -/6 
 
[ 3 ] Tierra de campos 
DAVID TRUEBA 

Anagrama 

408 pàgines i 20,90 €            -/2 
 
[ 4 ] Lo que te diré... 
ALBERT ESPINOSA 

Grijalbo 

216 pàgines i 16,90 €            3/3 
 
[ 5 ] El monarca de las... 
JAVIER CERCAS 
Literatura Random House 

288 pàgines i 20,90 €           5/8

[ 1 ] Hijos del Nilo 
XAVIER ALDEKOA 
Península 

300 pàgines i 17,90 €             -/1 
 
[2] El libro de Gloria Fuertes 
GLORIA FUERTES 
Blackie Books 

448 pàgines i 24,90 €           2/7 
 
[ 3 ] 50 palos 
PAU DONÉS 
Planeta 

352 pàgines i 18,90 €            3/7 
 
[ 4] Instrumental 
JAMES RHODES 
Blackie Books 

288 pàgines i 19,90 €         8/74 
 
[ 5 ] Destroza este diario 
KERI SMITH 
Paidós 

224 pàgines i 9,95 €         5/199


