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Els llibres de memòria històrica, 
basats en testimonis personals, 
amb les vivències a flor de pell, 

tenen la gràcia –a voltes tràgica– d’in-
corporar el sentit comú de la gent, de 
fer-nos tocar de peus a terra. No volen 
donar lliçons historiogràfiques, no te-
oritzen, no sistematitzen, però et fan 
sentir i pensar el passat sense filtres, 
com si te’l contés l’avi a la vora del foc. 
Aquest és el cas d’El Port de la Selva 
després de les bombes (ed. Gent i Ter-
ra), un emotiu i impactant llibre de Vi-
cenç Relats, que ha reconstruït coral-
ment, a través de records en primera 
persona de selvatans, la di-
fícil postguerra d’un poble 
que va ser durament casti-
gat pel franquisme, tant du-
rant el conflicte bèl·lic a 
causa dels atacs de l’aviació 
italiana i alemanya, com 
després, per la cruel repres-
sió i l’abassegadora milita-
rització que van portar més 
morts, fam, por i exili. 

“A la guerra no hi mor 
ningú, els maten”. Ho diu Caritat Cos-
ta i Galí, morta aquest 2016, poc abans 
de fer 100 anys i uns mesos abans que 
sortís el llibre. La seva veu, també re-
produïda en un DVD incorporat al vo-
lum, ressona per totes les pàgines. 
Perquè la vida de la Caritat és paradig-
màtica de la de tants veïns del Port de 
la Selva al llarg del segle XX. Va perdre 
el seu promès al front, Josep Costa i 
Nadal, i amb una hostilitat sorda va 
haver de suportar la dictadura i tirar 
endavant enmig d’uns temps allargas-
sats de “fam i misèria”. 

Al seu costat hi ha molts altres tes-
timonis colpidors, moltes altres vides 
trencades. Per exemple les de l’alcal-
de republicà Jaume Massot o de la fa-
mília Costa Vilanova, propietaris de 
l’emblemàtic Hotel Comerç. En tots 
dos casos els seus expedients del te-
mut Tribunal de Responsabilitats 
Polítiques figuren entre els 30 pri-
mers dels 10.000 que es van instruir 
a Catalunya entre 1939 i 1945 (el del 
president Lluís Companys és el setè). 
Massot no va tornar mai de l’exili. Sí 
que ho van fer, en canvi, Dalmau i An-
toni Costa, i tots dos enriquits. 

Dalmau, de jove amic de Macià i 
Tarradellas, havia participat amb 
l’Avi en l’intent frustrat d’invasió de 
Catalunya per Prats de Molló i du-
rant la República va ser cap de pro-
tocol del Parlament. Casat amb l’ac-
triu Emma Alonso, en acabar la 
guerra va marxar a l’exili mexicà, on 
va muntar un imperi de restaurants 
de luxe, i el mateix va fer el seu ger-
mà Antoni, que a més va arribar a es-
criure una novel·la ambientada el 
1925 al Port de la Selva, on tots dos 
havien deixat la Remei, la seva ma-

re vídua (i represaliada), i una ger-
mana, la Consol, la mestra del poble. 
L’un i l’altre, i les respectives famí-
lies, van ser assidus estiuejants al 
Port de la Selva, on encara hi van els 
seus descendents mexicans. 

Els que es van quedar al Port de la 
Selva les van passar magres. Alguns 
ho van pagar amb la vida, com l’agut-
zil Antoni Grau, afusellat a Girona. 
Talls de llum, tifus, manca de tot i so-
bretot un ambient asfixiant per l’ali-
ança entre capellans i forces de l’or-
dre van marcar els anys 40 i 50. De-
clarada zona de guerra, la recons-

trucció del Port de la 
Selva va ser lenta i penosa, 
sempre sota l’ombra mili-
tar: va arribar a acollir 
més d’un miler de soldats, 
més del doble de la pobla-
ció, comandats per un clò-
nic de Franco –s’hi as-
semblava fins i tot física-
ment–, el general Baturo-
ne, convertit en factòtum 
de la població i la família 

del qual es va acabar integrant ple-
nament al poble. Tant, que un dels 
seus fills, el Manolo, avui dia advo-
ca per la independència. 

A partir dels 60, amb l’incipient 
turisme i l’arribada d’un nou capellà 
progressista, Pere Casals, que va 
comptar amb la complicitat dels 
mestres Ernest Musquera i Pilar 
Costa, les coses van començar a anar 
millor. Començava una altra histò-
ria, l’inici de la fi del malson i d’un 
oblit injust al qual aquest llibre con-
tribueix a posar remei.✒
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Un ‘bilingüisme’ que ens 
obliga a viatjar dempeus

Una de les creus del bilingüisme 
–la cursiva indica aquí l’ús 
abusiu del concepte– és haver 

de suportar la redundància dels mis-
satges públics en català i castellà. I és 
trist comprovar com sol ser la llengua 
pròpia la que s’estira o arronsa per 
fer-se paral·lela al missatge expressat 
en la llengua comuna (en l’àmbit 
més metropolità, el castellà).  

Aquest paral·lelisme se sol camu-
flar amb l’ús de paraules diferents. 
Si el castellà diu “Próxima estación”, 
diguem “Propera estació”. Però en-
senya l’orella buscant l’equivalència 
en el nombre de paraules. Si el cas-
tellà diu “No asomarse”, diguem 
“No us aboqueu”. Tant ens fa que 
asomarse vulgui dir treure el cap i 
abocar-se vulgui dir treure el cos. 
Posar-hi “No tragueu el cap” –que és 
el que s’hi hauria de posar– seria 

massa poc simètric. I així llegim 
“No us aboqueu” al costat d’unes 
obertures on és impossible fer-ho.   

Tot això semblava que s’havia de 
superar amb la decisió d’utilitzar 
només el català en alguns trans-
ports públics. Però el bilingüista 
que ens colonitza el cervell sempre 
acaba traient el cap i ficant la pota. 
Un missatge monolingüe al Tram-
besòs va repetint: “Recordeu: si vi-
atgeu dempeus, agafeu-vos”. Alguns 
em diran que dempeus és un mot 
molt català, molt escaient. A mi em 

sembla tot el contrari, em sembla 
que viatjar dempeus, que és el que 
sembla que s’estila al tram barceloní, 
és un servil calc del castellà, una imi-
tació jocfloralesca de viajar de pie. 
I que si no tinguéssim el castellà al 
cap, diríem el que hem dit sempre i 
ens surt naturalment: anar dret(s). 
“Si aneu drets, agafeu-vos”. 

I si ara algú em diu que viatjar 
dempeus és més formal, potser li 
hauré de recordar que parlar d’una 
manera postissa i pomposa, no 
parlar clar i català, és un altre calc 
servil, i un calc que va més enllà de 
les paraules i que afecta tota una 
manera de ser. Les formes planeres 
en els missatges públics creen pro-
ximitat entre l’administració i els 
administrats. Acostar-se a la Repú-
blica també demana allunyar-se del 
llenguatge pedant i cortesà.✒

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

LES FORMES PLANERES 
EN ELS MISSATGES 
PÚBLICS TAMBÉ ENS 
AJUDEN A AVANÇAR 
CAP A LA REPÚBLICA

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Els hereus de la terra 
IILDEFONSO FALCONES 
Penguin Random House 

896 pàgines i 22,90 €         1/10 
 
[ 2 ] Wonder 
R.J. PALACIO 

La Campana 
420 pàgines i 14 €             6/215 
 
[ 3 ] Allò que va passar... 
RAMON SOLSONA 

Proa 
464 pàgines i 20 €               3/10 
 
[ 4 ] Argelagues 
GEMMA RUIZ 

Proa 
288 pàgines i 18,50 €            2/7 
 
[ 5 ] Un secret de l’Empordà 
IMMA TUBELLA 

Columna 
224 pàgines i 18,50 €            7/9

[ 1 ] Els secrets que mai... 
ALBERT ESPINOSA 
Rosa dels Vents 

386 pàgines i 15,90 €            2/3 
 
[ 2 ] Homo Deus 
YUVAL NOAH HARARI 
Edicions 62 

576 pàgines i 23,90 €            1/5 
 
[ 3 ] La màgia de l’ordre 
MARIE KONDO 
Ara Llibres 

208 pàgines i 14,90 €         5/54 
 
[ 4 ] L’amor et farà... 
RAMON GENER 
Ara Llibres 

296 pàgines i 18,90 €             -/6 
 
[ 5 ] Born to run 
BRUCE SPRINGSTEEN 
Malpaso 

608 pàgines i 22,90 €           7/7

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Todo esto te daré 
DOLORES REDONDO 
Planeta 

550 pàgines i 21,90 €             -/1 
 
[ 2 ] Falco 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 

296 pàgines i 19,90 €            1/3 
 
[ 3 ] Los herederos de... 
ILDEFONSO FALCONES 
Grijalbo 

896 pàgines i 22,90 €         2/10 
 
[ 4 ] La chica del tren 
PAULA HAWKINS 
Planeta 

400 pàgines i 19,50 €         4/75 
 
[ 5 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 

648 pàgines i 22,90 €           3/9

[ 1 ] Los secretos que... 
ALBERT ESPINOSA 
Grijalbo 

384 pàgines i 15,90 €             1/3 
 
[ 2 ] La magia del orden 
MARIE KONDO 
Aguilar 

308 pàgines i 14,90 €         4/61 
 
[ 3 ] Cuando pintábamos... 
JOSEP LÓPEZ DE LERMA 
ED Libros 

250 pàgines i 20 €                 2/3 
 
[ 4] Born to run 
BRUCE SPRINGSTEEN 
Penguin Random House 

576 pàgines i 22,90 €             -/7 
 
[ 5 ] El universo en tu mano 
CHRISTOPHE GALFARD 
Blackie Books 

456 pàgines i 23 €                  8/9


