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El novembre de 1979, el polític 
comunista valencià Julián 
Gorkin li va dir a Josep Tarra-

dellas: “Històricament apareixes i 
apareixeràs com el pare de la pàtria 
recuperada”. Així ha estat. Però se 
l’ha reivindicat poc. Ha estat un pa-
re mig oblidat, fins i tot negat per al-
guns: per Josep Benet, per exem-
ple. El pujolisme el va deixar en un 
segon pla. El tarradellisme no va te-
nir temps de quallar, va quedar re-
duït a un petit nucli de fidels, amb 
Josep M. Bricall com a portaveu 
oficiós. El retorn va ser espectacu-
lar, però el seu mandat breu. La 
Transició va engolir la memòria 
tarradellista, inclosa l’obra de go-
vern, ara reivindicada en el sisè vo-
lum de la col·lecció sobre el presi-
dent de la Generalitat recuperada a 
través dels documents conservats 
al monestir de Poblet. 

Josep Tarradellas, president de la 
Generalitat restablerta (1977-1980) 
(ed. Dau) és un ampli recull de pa-
pers –cartes, notes personals, notes 
de premsa, fotografies i documents 
oficials tant de la Generalitat com 
de la Diputació de Barcelona– amb 
un estudi introductori a càrrec de 
l’historiador Enric Pujol, que re-
marca els assoliments d’aquella ex-
periència de govern unitari sorgit 
del no-res i basat en la personalitat 
seductora i l’habilitat política del 
president retornat de l’exili a través 
d’un pacte directe amb l’Estat post-
franquista, passant per sobre dels 
partits de l’oposició democràtica ca-
talanista, però integrant-los des-
prés en el seu consell executiu, in-
closos els comunistes (fent cas omís 
de les pressions nord-americanes). 

Queda clar que Tarradellas do-
nava mil voltes a tots els polítics del 
moment, de Pujol a Raventós, pas-
sant per Antoni Gutiérrez Díaz i to-
ta la resta, com de manera més o 
menys explícita molts han anat re-
coneixent, començant per Narcís 
Serra (el seu conseller mimat, que 
traslladaria la idea d’unitat al pri-
mer ajuntament democràtic de 
Barcelona). Tarradellas era una 
bèstia política que s’havia preparat 
durant dècades per a aquell mo-
ment. Des d’una personal combina-
ció de fermesa en les conviccions i 
realpolitik en les decisions, no el va 
desaprofitar. Es va guanyar l’auto-
ritat moral dins i fora de Catalunya 
i va aconseguir posar en marxa la 
Generalitat abans de la Constitució 
i l’Estatut, enllaçant així amb la le-
gitimitat republicana, i amb un 
gran avantatge: ser nomenat alho-
ra president de la Diputació de Bar-

celona i de la mateixa Generalitat. 
L’ens provincial li va donar una 
gran força (pressupost, funciona-
ris, etc.), cosa amb la qual després el 
primer govern Pujol ja no va poder 
comptar. 

Amb l’argument recurrent que 
“la Generalitat és Estat”, que li ser-
via alhora per generar confiança a 
Madrid i per reforçar la idea d’auto-
govern, més enllà de la seva tossu-
deria pels símbols i les formes com 
a manera de plasmar el poder de la 
institució, entre els principals èxits 
de Tarradellas hi ha la introducció 
del català a tot el sistema escolar, un 
trumfo que cal atribuir al conseller 
d’Educació i Cultura Pere Pi-Su-
nyer (ara ha fet 40 anys del reial de-
cret); la posada en marxa del Diari 
Oficial de la Generalitat de la mà de 
Ricard Lobo; saber-se ficar a la but-
xaca l’estament militar (“Usted sa-
be cómo pienso, pero cuando quien 
manda sabe mandar, nosotros le obe-
decemos”, li va dir el capità general 
Francisco Coloma Gallegos); la re-
lació directa i continuada amb el 
president espanyol Adolfo Suárez; 
haver rebut traspassos directes 
efectius de competències abans de 
l’Estatut de 1979; i la posada en mar-
xa d’un Servei Nacional de Salut per 
part del conseller Ramon Espasa 
(Ernest Lluch s’hi inspiraria des-
prés com a ministre el 1986). I entre 
els fracassos: no haver aconseguit 
absorbir les diputacions, haver que-
dat exclòs de la redacció de l’Estatut 
i veure com la bilateralitat amb l’Es-
tat s’anava diluint. 

Tarradellas va representar un 
moment de ruptura pactada. Potser, 
ara sí, toca reivindicar-lo.!
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“M’hi ha insistit molt”,  
“Li hi ha insistit molt”

La resta més patent a la GIEC 
del logicisme de Fabra –del seu 
intent de fer la llengua “més lò-

gica” creant-hi distincions i simetri-
es artificioses (i, per tant, difícils 
d’assimilar)– la trobem en les com-
binacions binàries de pronoms fe-
bles. Fabra (i la GIEC de retruc) in-
venta combinacions que no existei-
xen considerant que seria més lògic 
i simètric que existissin, tot i que, 
probablement, no existeixen per-
què no les necessitem. 

A la pàgina 49 de la Gramàtica ca-
talana (1933) –la normativa fins a 
l’aparició de la GIEC (2016)– hi tro-
bem la combinació li hi amb el se-
güent exemple: “Li han donat una 
guardiola i li hi han posat deu cèn-
tims; poseu-li-hi deu cèntims més”. 
Però li hi és una forma inexistent: 
els parlants, en aquest cas, diem [li]. 

Així ho admet la GIEC quan afirma 
(pàg. 212) que li hi és “una possibi-
litat de la llengua escrita” que “oral-
ment es resol simplement en [li]”. 

És un exemple de com la norma 
fabriana, de vegades, opta per esme-
nar la llengua. I per què l’esmena? 
Perquè el gramàtic logicista no su-
porta les asimetries: si diem i escri-
vim “M’hi ha insistit molt” / “T’hi ha 
insistit molt”, etc., ens toca escriu-
re –encara que no ho digui ningú– 
“Li hi ha insistit molt”. La GIEC 
aclareix que escrivim li hi (norma-

tivament no pot ser l’hi ni li), “però 
pronunciant-ho normalment [li]”. 
¿No seria més fàcil per a tots adme-
tre la realitat asimètrica? 

Cedric Boeckx i Txuss Martín 
afirmen a El clític datiu és més que un 
clític (2014) que en català el cas da-
tiu està format per dues nocions: 
acusatiu i locatiu. El li seria en rea-
litat l’hi, i això explicaria el datiu plu-
ral els hi (“Els hi donaré la llibreta”). 
I en català no trobem mai dos pro-
noms febles idèntics seguits. Diem 
“N’he tret tres idees” i “D’idees n’he 
tret tres” (i no “D’idees en n’he tret 
tres”, com “per lògica” pertocaria). 
Si el li hi fos en realitat l’hi hi, una 
norma general de la llengua el con-
vertiria en l’hi, que és el que diem. 

És la normativa la que s’ha d’es-
menar partint d’una bona compren-
sió de la llengua, i no al revés.!
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ÉS LA NORMATIVA LA 
QUE S’HA D’ESMENAR 
PARTINT D’UNA BONA 
COMPRENSIÓ DE LA 
LLENGUA, I NO AL REVÉS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] L’art de portar  
gavardina 
SSERGI PÀMIES / Quaderns Crema 
146 pàgines i 14 !                   1/9 
 
[ 2 ] Finals que mereixen 
una història 
ALBERT ESPINOSA / Rosadelsvents 
216 pàgines i 17,90 !             2/5 
 
[ 3 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
250 pàgines i 17,50 !            2/5 
 
[ 4 ] El cel no és  
per a tothom 
MARTA ROJALS /  Anagrama 
600 pàgines i 22,90 !           5/9 
 
[ 5 ] La mort del comanador 
(Llibre 1) 
HARUKI MURAKAMI / Empúries 
430 pàgines i 21,90 !            4/3

[ 1 ] Escrits de presó 
JOAQUIM FORN  
Enciclopèdia Catalana 
336 pàgines i 19,50 !             1/6 
 
[ 2 ] Abans ningú deia 
t’estimo 
D.A. Catedral 
160 pàgines i 14,90 !          2/15 
 
[ 3 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS  
Ara Llibres 
204 pàgines i 22,95 !             -/1 
 
[ 4 ] La crisi catalana 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
240 pàgines i 18 !                  3/5 
 
[ 5 ] Per tenir casa  
cal guanyar la guerra 
JOAN MARGARIT / Proa 
296 pàgines i 18,50 !            4/8

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Tú no matarás 
JULIA NAVARRO 
Plaza & Janés 
992 pàgines i 22,70 !             -/1 
 
[ 2 ] El rey recibe 
EDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 
368 pàgines i 20,50 !           2/8 
 
[ 3 ] Los señores del tiempo 
EVA G. SÁENZ DE URTURI 
Planeta 
448 pàgines i 19,50 !            1/4 
 
[ 4 ] Finales que merecen 
una historia 
ALBERT ESPINOSA / Grijalbo 
216 pàgines i 17,90 !             3/2 
 
[ 5 ] La muerte del  
comendador (Libro 1) 
HARUKI MURAKAMI /  Tusquets 
476 pàgines i 21,90 !            4/3

[ 1 ] El naufragio 
LOLA GARCÍA  
Península 
232 pàgines i 17,90 !             1/7 
 
[ 2 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 
490 pàgines i 23,90 !       3/161 
 
[ 3 ] Comimos y bebimos 
IGNACIO PEYRÓ  
Libros del Asteroide 
260 pàgines i 17,95 !             -/3 
 
[ 4 ] Nudo España 
PABLO IGLESIAS / ENRIC JULIANA 
Arpa 
444 pàgines i 19,90 !             -/1 
 
[ 5 ] Catalanes y escoceses 
JOHN H. ELLIOTT 
Taurus 
490 pàgines i 24,90 !            -/2


