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En el llarg procés d’indepen-
dència de Cuba no tots els es-
panyols –ni tots els catalans– 

s’hi van oposar. Entre els que van 
implicar-s’hi a favor hi ha el seu 
gran ideòleg i poeta, José Martí, fill 
d’un valencià. Va morir el 1895, ferit 
de bala, tres anys abans de la derro-
ta d’Espanya. Entre els contraris, 
Josep Gener Batet, gran propietari 
tabaquer, que va presidir un infame 
consell de guerra el 1871 pel qual es 
va afusellar un grup d’estudiants de 
medicina acusats de profanar la 
tomba d’un heroi antiseparatista. 

La influència ideològica catalana 
abans i després de la independència 
de Cuba és abordada per l’historia-
dor Lluís Costa al llibre Las cons-
trucciones nacionales. Entre el ima-
ginario y la realidad (La Tempes-
tad), una anàlisi comparativa dels 
casos cubà, espanyol, català i porto-
riqueny. Es fixa sobretot en el paper 
que van jugar els mitjans de comu-
nicació i l’escola. 

Resulta especialment interes-
sant la qüestió educativa, sistemàti-
cament descuidada pel govern colo-
nial espanyol, que ni tan sols va ser 
capaç d’adoctrinar els cubans: se-
gons el cens escolar del 1899, el 80% 
de la població cubana no sabia llegir 
ni escriure, i el 90% dels infants me-
nors de 10 anys no anaven a l’escola. 
Val a dir que a Espanya les estadís-
tiques no eren tampoc gaire afalaga-
dores: a finals del XIX un 60% dels 
nens no estaven escolaritzats i més 
del 60% de la població era analfabe-
ta. El 1897, cap al final de la guerra 

d’independència cubana, el sangui-
nari general Valeriano Weyler va 
ordenar tancar totes les escoles de 
Cuba excepte a les poblacions on hi 
hagués un destacament espanyol. 

Amb la independència, la nova 
pedagogia, amb influències catala-
na, espanyola i nord-americana 
(l’administració dels EUA va enviar 
contingents de mestres cubans a 
formar-se al seu país), va sacsejar el 
sistema educatiu, que entre altres 
coses va servir per a la formació 
d’una consciència nacional cubana 

a través de la insistència en l’ense-
nyament de la història. Si l’estratè-
gia nacionalitzadora espanyola ha-
via estat un fracàs tant a Cuba com 
a la Península –malgrat les prohi-
bicions, havia donat peu a la Renai-
xença i el catalanisme–, la nova Cu-
ba se’n va sortir millor. Es va pren-
dre l’educació seriosament per cre-
ar un sentiment i un relat nacionals 
propis, foragitant el perill neocolo-
nitzador nord-americà, que sí que 
va quallar, en canvi, a Puerto Rico, 
on l’anglès va aconseguir penetrar.  

Els vincles amb Catalunya van 
seguir. Ara, però, amb influència po-
lítica inversa: el 1918 es va crear la 
senyera estelada a imitació de la cu-
bana i el 1928 l’independentisme va 
redactar a l’Havana una Constitució 
catalana... Però aquesta ja és una al-
tra història.!
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“Federer s’haurà  
de mesurar amb Cilic”

La inexistència normativa de 
medir, un verb molt arrelat a la 
llengua (sant Vicent Ferrer ja 

el feia anar), ha acabat generant 
mals usos de mesurar i amidar. La 
raó és ben simple: per a molts par-
lants, amidar i mesurar són verbs de 
diccionari, sobre els quals no tenen 
cap intuïció. I el que diuen els dicci-
onaris és que mesurar serveix per a 
qualsevol dimensió i amidar només 
per a magnituds lineals. No podem 
amidar (només mesurar) un volum 
d’aigua o de blat i, en canvi, sí que po-
dem amidar (i mesurar) l’amplada 
d’un sofà. 

Però hi ha una diferència més 
subtil entre els dos verbs: només 
mesurar (mai amidar) significa, 
també, “tenir una determinada di-
mensió”. Puc dir “Això mesura 
tant”, però mai “Això amida tant”. 

En el segon cas, la frase més viva i 
genuïna és “Això fa tant”. 

Sigui com sigui, al catalanopar-
lant insegur l’únic que li queda clar 
és que mesurar és un verb que li 
permet sortir del pas amb un dring 
catalaníssim. Va bé per a totes les 
magnituds i també per als sentits fi-
gurats: “Mesura les teves paraules”. 
I no és el mateix prendre mesures 
que prendre mides (per a això segon 
ens cal la cinta mètrica). 

Mesurar, doncs, corre el risc de 
ser utilitzat per disfressar de catala-

nitat usos calcats del castellà. I un 
dels que últimament s’està estenent 
amb força, sobretot en llenguatge 
esportiu, és el de medirse en el sen-
tit de “posar a competir la força o 
vàlua d’algú enfront d’algú altre”. 
Dius que dos equips o dos tenistes 
s’hauran de mesurar i et quedes tan 
ample. Doncs no, en principi, s’hau-
ran d’enfrontar, s’hauran de veure 
les cares, hauran de rivalitzar. 

I dic en principi, perquè com en 
molts altres casos és impossible afir-
mar que el català no pugui arribar a 
aquesta forma. De fet, sí que té una 
frase feta, també amb mesurar, que 
té el mateix sentit: mesurar les for-
ces: “Els caps de llista dels diferents 
partits van mesurar les forces en un 
debat”. D’aquí a “es van mesurar” hi 
va un pas, però és un pas que no hem 
de fer si mesurem les paraules.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

EL VERB ‘MESURAR’ 
ÉS UTILITZAT PER 
DISFRESSAR DE 
CATALANITAT ALGUNS 
CALCS DEL CASTELLÀ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Origen 
DDAN BROWN 
Columna 
608 pàgines, 22,50 !          3/16 
 
[ 2 ] Fer-se totes  
les il·lusions possibles 
JOSEP PLA Destino 
320 pàgines, 20 !                   2/9 
 
[ 3 ] El noi del Maravillas 
LLUÍS LLACH 
Empúries 
512 pàgines, 21,50 !             1/11 
 
[ 4 ] La casa de la frontera 
RAFAEL VALLBONA 
Edicions 62 
304 pàgines, 20,50 !        10/21 
 
[ 5 ] Cançó de la plana 
KENT HARUF 
Edicions del Periscopi 
380 pàgines, 18,90 !            -/16

[ 1 ] Operació urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
160 pàgines, 15,90 !              1/6 
 
[ 2 ] Transforma la teva salut 
XEVI VERDAGUER  
Rosa dels Vents 
296 pàgines, 17,90 !           3/17  
 
[ 3 ] La màgia de la cuina 
CARME RUSCALLEDA I PILARÍN BAYÉS  
Bridge 
360 pàgines, 24 !                   2/8  
  
[ 4 ] Papitu. El somriure sota 
el bigoti 
CARLOTA BENET Columna 
192 pàgines, 17,50 !               -/2 
 
[ 5 ] La confabulació  
dels irresponsables 
JORDI AMAT Anagrama 
104 pàgines, 7,90 !                4/9

RRànquing setmanal de la Cambra del Llibre de Catalunya 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Origen 
DAN BROWN  
Planeta 
640 pàgines, 22,50 !          2/16 
 
[ 2 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 !          1/72 
 
[ 3 ] El fuego invisible 
JAVIER SIERRA 
Planeta 
500 pàgines, 21,90 !          3/10 
 
[ 4 ] Una columna de fuego 
KEN FOLLETT  
Plaza & Janés 
940 pàgines, 24,90 !          5/19 
 
[ 5 ] Los pacientes del  
doctor García 
ALMUDENA GRANDES Tusquets 
768 pàgines, 22,90 !          4/20

[ 1 ] Cree en ti 
RUT NIEVES  
Planeta 
256 pàgines, 20,90 !          3/21  
 
[ 2 ] ¿Qué está pasando  
en Cataluña? 
EDUARDO MENDOZA Seix Barral 
50 pàgines, 8 !                         1/8  
  
[ 3 ] La alegría de cocinar 
KARLOS ARGUIÑANO 
Planeta 
420 pàgines, 19,90 !           2/11  
 
[ 4 ] Transforma tu salud 
XEVI VERDAGUER 
Grijalbo 
296 pàgines, 17,90 !           4/17  
 
[ 5 ] Torres en la cocina 
SERGIO TORRES I JAVIER TORRES 
Plaza & Janés 
224 pàgines, 21,90 !             5/9


