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Estupefacte. Així m’he quedat 
després de llegir Informe sobre 
Catalunya. Una història de re-

bel·lia (777-2017) (Rosa dels Vents), 
del medievalista José Enrique Ruiz-
Domènec. És un erudit a qui respec-
to des de fa anys. L’he anat llegint, 
sempre amb plaer i profit. Nascut el 
1948 a Granada, va arribar a Barcelo-
na el 1968 i aviat es va incorporar de 
professor a l’aleshores jove UAB, on 
ha estat un referent. És autor d’una 
extensa bibliografia en castellà, italià 
i català. Fa anys em va impactar Ri-
card Guillem o el somni de Barcelona 
(Ed. 62), tota una mostra del domini 
de la narració històrica en la línia de 
Georges Duby, amb qui va mantenir 
una llarga relació. 

Per això ara m’ha desconcertat la 
part final del seu Informe. Les dues 
parts inicials, com no podia ser d’una 
altra manera atès el seu profund co-
neixement de la Catalunya medieval, 
són una síntesi personal suggerent a 
partir de la idea de rebel·lia, d’alguna 
manera contraposada a la de revolu-
ció. Escriu: “El que l’any 1258 era el 
somni polític de Jaume I, el 1412 és 
la realitat d’un poble que ha instituït 
un estil de vida reflectit en la literatu-
ra en català, en l’art gòtic, en la pro-
ducció artesanal, en el gust pel luxe i 
en l’interès pel diner com a principal 
instrument del poder i motor de pro-
moció social”. Entre aquestes dates, 
“l’estat a Catalunya s’assenta sobre 
l’armadura administrativa de la Di-
putació del General, la Generalitat” 
i “hi ha una tendència a favor de la lli-
bertat en les institucions representa-

tives, el Consell de Cent en primer 
lloc”. Uns temps en què “tot va can-
viar a gran velocitat i Catalunya va 
forjar la seva identitat col·lectiva”. I 
continua: “Alguna cosa equivalent al 
succeït entre els anys 1868 i 2017 so-
bre l’afirmació d’un sentiment naci-
onal des del catalanisme polític que 
es va consolidar en la resistència a 
Franco”. 

Però quan arriba al Procés, sembla 
que oblidi tot el que ha escrit. Si abans 
ens ha dit que sense esperit de 
rebel·lia no s’entendria ni la 
formació de Catalunya 
ni la seva pervivència 
històrica, de cop la re-
bel·lia del present 
passa a ser un deliri 
injustificable. La se-
va lectura de la Tran-
sició ençà només la 
firmarien els votants 
de Vox, i potser els lí-
ders de Cs més intransi-
gents: “El govern sorgit arran 
de la recuperació de la Generalitat 
per portar llibertat, amnistia i Esta-
tut d’Autonomia als catalans es va 
anar transformant en un mecanisme 
d’adoctrinament dels catalans «alli-
berats». Sempre que poden, els diri-
gents polítics porten a terme dues ac-
cions lligades entre si: aprofundeixen 
en l’autogovern mitjançant el traspàs 
del major nombre de competències 
possibles (fins i tot l’ordre públic) i 
abaten els nexes d’unió amb la resta 
d’Espanya, llengua, valors, memòria, 
símbols. La més gran detecció va ser 
la immersió lingüística, que, al·legant 

la cohesió social, en la pràctica va 
treure el castellà de l’ensenyament 
[sic]. La Generalitat va llançar una 
campanya contra la retolació que no 
fos en català, una guerra lingüística de 
trenta anys [sic]. Però ni tan sols en 
aquesta ocasió el govern de la nació 
no va acudir en auxili dels espanyols 
laminats en els seus drets civils”. Un 
parell més de cites increïbles: “Més 
que el desig proclamat de tenir un es-
tat propi, l’important en l’imaginari 

col·lectiu és no ser Espanya” i “la 
separació d’Espanya conti-

nua sent un objectiu es-
tratègic com ho va ser el 

1917: tota la resta (pen-
sions, serveis mèdics, 
deute públic) no tenia 
cap importància”. I 
per acabar la seva crò-

nica, diu que els jutges 
de Schleswig-Holstein 

“van acudir ràpidament a 
ajudar el «rebel» escapolit, 

destrossant no només la imatge 
d’Alemanya, sinó també d’Europa”. 

En fi. Si una persona tan culta i 
normalment equànime, perfecta-
ment integrada en la societat catala-
na des de fa dècades, amb una posició 
acadèmica preeminent, amb tribu-
nes als mitjans de comunicació, que 
parla i escriu un català exquisit, diu el 
que diu –fins i tot arriba a acusar Jo-
sep Fontana de supremacista!–, i per 
tant se sent tan víctima i tan exclòs, 
realment tenim un problema. Potser 
és que Ruiz-Domènec s’ha empeltat 
de l’esperit de rebel·lia i ara ell és el re-
bel... contra els catalans rebels.!

Un rebel  
contra la rebel·lia  
dels catalans

MANOLO GARCIA

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

“En som molts més 
dels que ells volen i diuen”

Això cantava Raimon adreçant-
se a un senyor que (com dei-
xa clar l’últim llibre de Sergi 

Pàmies) sabia portar gavardines. 
Però quan alguns –en un intent 
d’animar-nos davant l’auge feixista– 
hi volem recórrer, acostumem a dir: 
“Som molts més dels que ells volen 
i diuen”. Sense cap en inicial. La raó 
és ben simple: en la llengua espon-
tània majoritària, almenys a Catalu-
nya, aquest en no existeix.  

Una de les funcions d’en és prono-
minalitzar el nucli d’un sintagma 
quantificat: “Va comprar tres lli-
bres” / “En va comprar tres”. Aquí en 
pronominalitza de llibres. Però no en 
tots els sintagmes quantificats l’eli-
sió del nucli comporta l’aparició 
d’un en. Només passa amb sintag-
mes que fan d’OD –com en l’últim 
exemple– o de subjecte posposat 

dels verbs anomenats inacusatius, 
com ara arribar, néixer, morir, pas-
sar, mancar, etc.: “Van arribar tres 
trens” / “En van arribar tres”. 

Però alguns valencians, en la par-
la espontània, fan uns usos d’en di-
ferents dels habituals al Principat. 
Poden dir, per exemple, “N’hi havi-
en moltes persones” o “No n’hi ha-
via ningú”, on en no pronominalitza 
res i haver-n’hi passa a ser un verb 
pronominal. I també poden dir 
“Quants en sereu?” “Ara en som sis 
i en podríem ser set”. Aquests usos, 

insòlits a Catalunya (n’hi ha rastres 
a l’Empordà), no són tampoc con-
siderats estàndards en valencià i, 
per tant, la Gramàtica normativa 
valenciana no els recull. 

En aquest últim ús, el pronom en 
substituiria el teòric nucli d’un atri-
but quantificat. I dic teòric perquè 
és més exacte dir que és el quanti-
ficador (sense nucli) el que fa d’atri-
but (“Nosaltres som sis”). La norma, 
seguint l’ús més general, considera 
inadequat (incorrecte) afegir-hi un 
en (“Nosaltres en som sis”). Però, 
malgrat tot, la tendència a la ultra-
correcció tan pròpia de les llengües 
assetjades està estenent aquest en 
en la llengua formal. En posaré un 
últim exemple: “Salt té 1.059 gossos 
censats i fa un any n’eren 934”. Calia 
haver escrit “...eren 934” o, encara 
millor, “...n’hi havia 934”.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

LA TENDÈNCIA A LA 
ULTRACORRECCIÓ, TAN 
PRÒPIA DE LLENGÜES 
ASSETJADES, ESTÉN 
USOS NO NORMATIUS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] L’art de portar  
gavardina 
SSERGI PÀMIES / Quaderns Crema 
146 pàgines i 14 !                    1/7 
 
[ 2 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
250 pàgines i 17,50 !            3/3 
 
[ 3 ] La mort del comanador 
(Llibre 1) 
HARUKI MURAKAMI / Empúries 
430 pàgines i 21,90 !             -/1 
 
[ 4 ] El cel no és  
per a tothom 
MARTA ROJALS /  Anagrama 
600 pàgines i 22,90 !           2/7 
 
[ 5 ] Permagel 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
192 pàgines i 16,50 !          4/34

[ 1 ] Escrits de presó 
JOAQUIM FORN  
Enciclopèdia Catalana 
336 pàgines i 19,50 !             1/4 
 
[ 2 ] La crisi catalana 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
240 pàgines i 18 !                  2/3 
 
[ 3 ] Estima’m quan  
menys m’ho mereixi 
JAUME FUNES / Columna 
266 pàgines i 17,90 !         6/24 
 
[ 4 ] Per tenir casa  
cal guanyar la guerra 
JOAN MARGARIT / Proa 
296 pàgines i 18,50 !            7/6 
 
[ 5 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS  
Ara Llibres 
208 pàgines i 22,95 !         3/35

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 
 
[ 2 ] El rey recibe 
EDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 
368 pàgines i 20,50 !           2/6 
 
[ 3 ] La muerte del  
comendador (Libro 1) 
HARUKI MURAKAMI /  Tusquets 
476 pàgines i 21,90 !              -/1 
 
[ 4 ] Sabotaje 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
376 pàgines i 20,90 !           4/3 
 
[ 5 ] El visitante 
STEPHEN KING 
Plaza & Janés 
608 pàgines i 23,90 !            -/2

[ 1 ] El naufragio 
LOLA GARCÍA  
Península 
232 pàgines i 17,90 !             1/5 
 
[ 2 ] 21 lecciones  
para el siglo XXI 
YUVAL NOAH HARARI / Debate 
400 pàgines i 21,90 !            2/7 
 
[ 3 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 
490 pàgines i 23,90 !      3/159 
 
[ 4 ] Teoría King Kong 
VIRGINIE DESPENTES  
Literatura Random House 
176 pàgines i 13,90 !           -/38 
 
[ 5 ] Fariña 
NACHO CARRETERO  
Libros del K.O. 
360 pàgines i 18,90 !      4/160


