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QUÈ HI HA DE NOU DAVID PALOMA

L’homenatge
avien de ser quatre persones i
van acabar sent-ne més de vui-
tanta. Havia de fer-se al voltant

d’una taula i va acabar celebrant-se pri-
mer a l’auditori de Moià, ple fins dalt,
amb parlaments diversos i lliurament
d’obsequis, i després en un restaurant
que vam omplir del tot, els uns per
amistat, els altres per coneixença i els
uns i els altres per admiració. Set taula-
des, com diuen els manuals de català.
Va ser el 2 de setembre a les 12 del mig-
dia.

I els motius de l’homenatge? Doncs
no hi ha números rodons que els embe-
lleixin. I les justificacions, si hi fossin,
estarien agafades amb pinces. Vegeu, si
no, les dades següents.

El 4 d’agost passat Josep Ruaix i Vi-
nyet, eclesiàstic, gramàtic i escriptor,
autor d’unes seixanta obres sobre llen-
gua, va fer setanta-set anys. Enguany es
compleix el quaranta-novè aniver-
sari de la primera edició d’El cata-
là en fitxes. D’aquí a tres mesos
Ruaix enviarà la seva nadala nú-
mero 19 (la primera la va escriure
el 1999). Fa disset anys que va re-
bre la Creu de Sant Jordi, i demà
passat en farà un, dia per dia, que
va presentar el seu últim llibre, Es-
tudis de llengua: 32 articles publi-
cats durant gairebé dues dècades.
Tres principis que el defineixen, a
ell i la seva obra: unitat, personali-
tat i dignitat.

Els números canten, encara que
no hi hagi un vuitanta, un cin-
quanta o un vint com a excusa. Al
capdavall, els motius no van ser si-
nó un, ben singular, al marge de
dates i xifres: una gran demostra-
ció d’afecte i d’agraïment sine die.

Un dels capítols de La galàxia
Ruaix, el llibre que se li va regalar,
conté precisament paraules d’afec-
te i mostra trenta-tres aproxima-
cions a la persona i a l’obra de Jo-
sep Ruaix. En ressalto només algu-
nes. “És tanta la gent que pot dir:
«Jo vaig aprendre català gràcies a
les Fitxes d’un Ruaix!», que proba-
blement aquesta expressió no es
pot dir de gairebé cap més didacte
o professor de català” (Joan Badia i
Pujol); “heus aquí el servei al país
d’una persona humil i extraordi-
nària que, manllevant paraules es-
priuanes, «ha viscut per salvar-nos
els mots, per retornar-nos el nom
de cada cosa»” (Florenci Crivillé);
“és un treballador infatigable, que
tradueix del llatí o de l’italià, que

H corregeix obres magnes i obres minús-
cules” (Mercè Espuny); “els seus llibres
són extremament austers i densos, sen-
se cap concessió al disseny, però són
obres d’una rara perfecció” (Joan Fer-
rer); “la seva faceta més desconeguda és
la que el vincula amb la premsa local”
(Jaume Clarà); “Ruaix es va encarregar
de publicar els cinc volums de la meva
Gramàtica anglesa” (Lou Hevly);
“Ruaix va ser un dels primers col·labo-
radors de la revista Cavall Fort” (Albert
Jané); etc.

De la resta de capítols en destaco els
deu textos que conformen “la galàxia” i,
sobretot, les nadales calderines, el breu
vocabulari ideològic ruaixià (de Carles
Riera) i la bibliografia de/sobre Josep
Ruaix. No em puc descuidar els mèrits
d’una auca genial, escrita per Joan Vila-
mala i il·lustrada per Toni Donada. 75 x
120 cm. Una gran auca! ❋

Tres vinyetes de les
24 de l’auca
dedicada a Ruaix,
amb il·lustracions de
Toni Donada i textos
de Joan Vilamala

Treballant com la
formiga, / en
Ruaix, discret,
tenaç, / i envoltat
de gent amiga, /
ens ha anat
marcant el pas.

Del país, de
punta a punta, /
ha descrit el seu
parlar / i ha estat
membre de la
Junta /
Permanent de
Català.

Entre els
lingüistes
famosos / té pes
la seva opinió / i
en els temes
espinosos / sap
quedar com un
senyor.

ETCÈTERA 
NÚRIA PUYUELO

Deixeble de Fabra
olta gent recorda el gramàtic Jo-
sep Ruaix per les seves fitxes,
amb les quals es va fer conegut

als anys seixanta, setanta i vuitanta entre
els que estudiaven català. Es tractava d’un
recull exhaustiu d’exercicis didàctics agru-
pats per temes. Dels seus manuals –El ca-
talà en fitxes (1968), Català fàcil (1983)
i El català (1984)– se’n van fer successives
edicions, que van tenir una gran difusió.

Nascut en ple franquisme, mossèn
Ruaix va aprendre el català de manera au-
todidacta, fixant-se en els escrits que llegia
i estudiant les regles ortogràfiques que ha-
via fixat Pompeu Fabra. Tot el material de
les fitxes el va anar confeccionant quan es-
tudiava al Seminari de Vic, on va comen-
çar la seva carrera eclesiàstica, amb l’objec-
tiu d’ensenyar als seus companys com s’es-
crivia la llengua catalana. Al seminari, fins
i tot, corregia els textos d’alguns profes-
sors. Al cap d’uns anys, aquestes fitxes són
les que va fer servir tota una generació de
catalans que no havien estudiat català a

l’escola i que el volien aprendre a escriure.
El seu estudi de la llengua sempre ha estat
molt acurat i això ho demostra el fet que
els seus primers llibres els va decidir editar
ell mateix. Després, però, van ser reeditats
per l’editorial Claret, on ha publicat els
seus darrers llibres: Nou diccionari auxi-
liar (2011), Diccionari de barbarismes
(2011) i Estudis de llengua (2016).

A banda de la seva obra lingüística,
també cal destacar la seva feina com a cor-
rector –va corregir la Bíblia Catalana, tra-
ducció interconfessional– i com a traduc-
tor de llibres litúrgics al català. Des de fa
molts anys també col·labora amb la revista
Llengua Nacional, on publica articles de
llengua que parteixen d’errors que recull
en publicacions i que li serveixen com a
exemple per als seus estudis lingüístics.
Actualment compagina la dedicació a la
llengua amb la feina de rector, a les parrò-
quies de Calders (Moianès).

Per la seva trajectòria i la seva aportació
a l’estudi de la llengua, ha rebut la Creu de
Sant Jordi (2000). Un dels grans plaers de
l’estiu és prendre lan català. ❋

M

Sabíeu que...
El 2 de setembre passat un centenar
de persones van retre homenatge a la
trajectòria del gramàtic Josep Ruaix,
nascut a Moià el 1940.




