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Gràcies a Nicola Padovan, visi-
to a Venècia, a la Universitat de 
Ca’ Foscari, Patrizio Rigobon, 

catalanòfil, que em fa a mans un llibre 
acabat de sortir del forn: el número 
vuit de Rivista italiana di studi cata-
lani, una publicació acadèmica anual. 
Conté estudis i ressenyes diversos, 
entre els quals m’interesso pels de 
Marcello Grifò sobre la recepció de la 
pedagoga Maria Montessori a Cata-
lunya els anys 1913-1923, i Francesc 
Vilanova sobre la recepció del llibre 
Catalunya i la revolució burgesa, de 
Jordi Solé Tura, a finals dels 60. El ne-
xe d’unió entre tots és Prat de la Riba. 

Ara fa un segle, el “seny ordenador 
de Catalunya” engegava la Mancomu-
nitat, assaig d’estat català. Provinent 
del món conservador, Prat va aconse-
guir sumar al seu projecte la burgesia 
–no tota– i bona part de l’elit intel·lec-
tual, més enllà d’adscripcions ideolò-
giques. Els uns i els altres van abraçar 
la figura de Montessori i el seu avançat 
mètode pedagògic, rebutjat a Itàlia per 
la jerarquia catòlica i el món burgès i 
intel·lectual. “Catalunya va esdevenir 
un laboratori d’aquesta educació per-
fecta”, deia el pedagog Eladi Homs. I 
això malgrat les traves del govern es-
panyol i del lerrouxisme, inclòs un 
Hermenegildo Giner de los Ríos per a 
qui l’experiment en realitat “no és 
montessorià; en realitat, això és cata-
lanisme”. La història es repeteix. Els 
atacs a l’escola catalana venen de lluny. 
Lligada al projecte noucentista, l’èxit 
de Montessori va ser tan esclatant i efí-
mer com el de la Mancomunitat. Però 
la llavor de tots dos va fructificar. 

Prat també era protagonista indis-
cutible del llibre de Solé Tura del 
1967, un èxit editorial envoltat de po-
lèmica des del primer moment. Més 
citat que llegit, i sovint “estrafet, cari-
caturitzat”, diu Vilanova. “La història 
del nacionalisme català és la història 
d’una revolució burgesa frustrada. El 
seu fracàs és una de les causes fona-
mentals del nostre endarreriment 
econòmic i polític”. Així arrenca 
l’obra. Però rere aquesta contundèn-
cia inicial, no era “un llibre sim-
plista, com es va voler llegir 
a posteriori”, segons Vi-
lanova, que remarca 
com Solé Tura “en 
cap moment havia 
atribuït a una classe 
social el monopoli 
del catalanisme”. Sí 
que va remarcar les 
contradiccions i lí-
mits de l’interclassis-
me pratià: “Contradicció 
entre l’afany renovador, 
«europeïtzant», i la fidelitat a 
una ideologia de caràcter tradiciona-
lista; contradicció entre l’empenta 
urbana i burgesa i les incitacions d’un 
medi rural gairebé immòbil; contra-
dicció entre l’afany de mobilitzar 
«tot» el poble de Catalunya i l’exclu-
sió violenta o la integració paternalis-
ta i revoltant del sector més nombrós: 
l’obrer; contradicció entre la projec-
ció revolucionària de la seva obra po-
lítica en el marc d’aquella Espanya 
encarcarada i la tendència constant al 
compromís amb els conservadors 
centralistes”. 

 La polèmica la va generar un Jo-
sep Benet bel·ligerant que aspirava a 
ser un Prat de la Riba d’esquerres –ho 
intentaria durant la Transició de la 
mà del PSUC–, i que aquell 1968 va 
desqualificar el llibre com a producte 
marxista i no catalanista. Va fer forat. 
Tant se val que a les conclusions l’au-
tor escrivís: “La burgesia fou, per de-
finició, la principal protagonista del 
nacionalisme burgès. Però és innega-
ble que el moviment nacional anà 

més enllà i la burgesia que l’ha-
via posat en marxa se’n 

deseixí i d’altres classes 
prengueren el relleu 

[...]. Prat de la Riba i el 
moviment que ell 
acabdillà són un 
testimoni històric, 
malauradament ac-
tualíssim en molts 

aspectes. I dic mal-
auradament perquè 

demostra que en 
aquests aspectes el país no 

s’ha mogut d’allí on era fa cin-
quanta anys. És impossible no sentir-
se colpit en l’actualitat per les protes-
tes de Prat i els seus predecessors 
contra les mancances d’un Estat bu-
rocràtic i oligàrquic”. I encara, anys 
més tard, el 1976, Solé Tura es mati-
sava: “És impossible comprendre el 
fet nacional català sense veure-hi que 
totes les classes socials catalanes van 
topar –des de posicions de classe di-
ferEnts i per interessos diferents– 
amb un mateix adversari, amb el ma-
teix Estat centralista”. En efecte, la 
història es repeteix.!
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“Onejar banderes no farà 
capgirar la situació”

Segur que a molts lectors la fra-
se del títol els sonarà força es-
tranya. Ells haurien dit –i jo 

també– “Fer onejar banderes no 
capgirarà la situació”, que és la fra-
se que avui avala la norma. Però el 
cert és que, per més que els diccio-
naris diguin que capgirar és transi-
tiu i onejar intransitiu, fins i tot els 
parlants competents dubten sobre 
la transitivitat d’aquests dos verbs 
i d’alguns altres.  

I he dit d’alguns perquè hi ha 
molts intransitius de pedra picada. 
Ningú cau llibres, els fa caure. En 
canvi, entre “Vull ressaltar la feina 
del traductor” i “Vull fer ressaltar la 
feina del traductor”, fins i tot gosa-
ria dir que la majoria considerem 
més àgil i habitual la primera frase. 
Doncs bé, la norma la condemna: 
el DIEC2 no recull cap accepció 

transitiva de ressaltar. I el mateix 
podem dir de cessar o d’avortar. 
Normativament no podem cessar 
algú ni podem avortar un pla, tot i 
que molts mitjans i l’ÉsAdir sí que 
admeten aquests usos transitius. 

Els dubtes no s’acaben aquí. 
¿Afloro diner negre o l’he de fer 
aflorar? ¿Refloto una empresa o l’he 
de fer reflotar? ¿Peto la xerrada o 
l’he de fer petar? ¿Cago el tió o l’he 
de fer cagar? El DIEC2 no ens per-
met aflorar res i no recull reflotar, 
que altres diccionaris i llibres d’es-

til admeten com a transitiu. En el 
cas de petar l’ús varia amb l’edat: el 
joves tendeixen a petar-la i els més 
grans a fer-la petar. En el de cagar, 
dialectalment: a Girona caguen tions 
amb més facilitat que a Barcelona. 
I la norma, de moment, només ad-
met la segona opció. 

En molts casos es tracta de verbs 
en procés d’esdevenir transitius. 
Alguns tampoc ho eren en castellà 
i ara ja ho són al DRAE. I és raonable 
pensar que l’ús transitiu constant 
de ressaltar, avortar, cessar, etc. 
comportarà que el DIEC2 també 
l’acabi admetent. La norma és una 
foto d’una evolució que retrata un 
passat recent més que no pas el 
present. La Neoloteca del Termcat 
ja ens permet avortar programes 
informàtics. ¿Té sentit que el DIEC2 
no ens deixi avortar projectes?!
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UN TAST  
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LA NORMA ÉS LA FOTO 
D’UNA EVOLUCIÓ QUE 
RETRATA EL PASSAT 
RECENT MÉS QUE 
NO PAS EL PRESENT

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] L’art de portar  
gavardina 
SSERGI PÀMIES / Quaderns Crema 
146 pàgines i 14 !                   1/6 
 
[ 2 ] El cel no és  
per a tothom 
MARTA ROJALS /  Anagrama 
600 pàgines i 22,90 !           2/6 
 
[ 3 ] Aprendre a parlar amb 
les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
250 pàgines i 17,50 !             -/2 
 
[ 4 ] Permagel 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
192 pàgines i 16,50 !          5/33 
 
[ 5 ] Els coloms... 
J. BASTÉ / M. ARTIGAU 
Rosa dels Vents 
288 pàgines i 18,90 !            5/4

[ 1 ] Escrits de presó 
JOAQUIM FORN  
Enciclopèdia Catalana 
336 pàgines i 19,50 !            2/3 
 
[ 2 ] La crisi catalana 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
240 pàgines i 18 !                   1/2 
 
[ 3 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS  
Ara Llibres 
208 pàgines i 22,95 !        4/34 
 
[ 4 ] Més Operació Urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
220 pàgines i 15,90 !            6/5 
 
[ 5 ] Abans ningú  
deia t’estimo 
DIVERSOS AUTORS / Catedral 
160 pàgines i 14,90 !          3/12

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Los señores del tiempo 
EVA G. SÁENZ DE URTURI 
Planeta 
448 pàgines i 19,50 !              -/1 
 
[ 2 ] El rey recibe 
EDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 
368 pàgines i 20,50 !            1/5 
 
[ 3 ] El bosque sabe tu 
nombre 
ALAITZ LECEAGA /  Ediciones B 
508 pàgines i 20,90 !         -/20 
 
[ 4 ] Sabotaje 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
376 pàgines i 20,90 !            -/2 
 
[ 5 ] La novia gitana 
CARMEN MOLA 
Alfaguara 
408 pàgines i 19,90 !           -/21

[ 1 ] El naufragio 
LOLA GARCÍA  
Península 
232 pàgines i 17,90 !             1/4 
 
[ 2 ] 21 lecciones  
para el siglo XXI 
YUVAL NOAH HARARI / Debate 
400 pàgines i 21,90 !           2/6 
 
[ 3 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 
490 pàgines i 23,90 !      5/158 
 
[ 4 ] Fariña 
NACHO CARRETERO  
Libros del K.O. 
360 pàgines i 18,90 !       3/159 
 
[ 5 ] La batalla por  
los puentes 
ANTONY BEEVOR / Crítica 
752 pàgines i 26,90 !           4/4


