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En moltes religions i escoles filo-
sòfiques, l’ànima és la part im-
material i espiritual d’un ésser 

viu, i sovint es considera que té vida 
eterna. Tan eterna com els debats so-
bre la seva existència. Si les persones 
tenim ànima, en deu quedar petjada 
en les creacions terrenals. Més enllà 
de l’eslògan publicitari, doncs, ¿exis-
teix l’ànima de La Caixa? La respos-
ta és afirmativa i té nom i cognom: 
Francesc de Moragas. Va ser-ne el 
fundador i l’home que la va fer créixer 
del no-res i la va dirigir –en cos i àni-
ma, esclar– els primers trenta anys, 
del 1904 al 1934. Va morir el 1935.  

Nascut el 1868, ara se’n celebra el 
150è aniversari amb una exposició a 
la seu central barcelonina (ja no és la 
seu social, però l’ànima sembla que 
s’hi ha quedat) i amb un llibre publi-
cat per la mateixa entitat, escrit per 
l’historiador de l’economia Francesc 
Cabana i amb pròleg d’Isidre Fainé. 
Moragas ja va ser molt ben biografi-
at per Alfred Pérez Bastardas el 2001. 
Ara el que fa Cabana és resseguir el 
seu ideari a través dels propis escrits: 
articles periodístics, discursos, con-
ferències i correspondència, però en 
especial les memòries anuals de l’en-
titat que ell mateix redactava. És de 
tot aquest corpus que en surt el pen-
sament, l’ànima de Moragas. 

“Optimista permanent” (així es 
definia ell mateix), home alhora teò-
ric i d’acció, auster, format dins el 
món catalanista d’ordre, cristià amb 
fortes conviccions socials (devia 
subscriure la idea que l’amor al diner 
és idolatria), discret, treballador in-

cansable, va viure plenament dedicat 
al seu projecte professional i vital, la 
Caixa de Pensions per a la Vellesa i 
d’Estalvis, nascuda com a resposta 
d’un grup de prohoms a la vaga gene-
ral del 1902 que va donar lloc al famós 
quadre de Ramon Casas La càrrega 
amb els guàrdies civils atacant a ca-
vall i amb sabres un grup d’obrers. El 
resultat de la vaga: 12 morts i “una 
classe obrera castigada però no do-
blegada, i una burgesia espantada”, 
sintetitza Cabana. 

Moragas, que aleshores ja era se-
cretari del Foment del Treball, in-
fluït pel seu padrastre Juan 
Antonio Sorribas en el 
camp de les assegurances 
i pel catalanisme puixant 
(amic d’universitat d’En-
ric de Prat de la Riba, 
amb el qual va participar 
en l’assemblea de les Ba-
ses de Manresa), i imbuït de 
la necessitat d’imprimir una 
mirada social en l’empresariat, va 
impulsar la creació d’una entitat d’es-
talvi adreçada als obrers, l’acció de la 
qual no havia de ser la caritat, sinó la 
justícia social.  

Per al projecte, va comptar amb el 
suport incondicional de Lluís-Ferrer 
Vidal, president del Foment i mem-
bre destacat de l’alta burgesia, amb 
qui també havia coincidit a Manresa 
el 1892. Malgrat el donatiu inicial del 
rei Alfons XIII, La Caixa va néixer 
amb menys capital del previst. Però 
va arrencar. Tenia el més important: 
un home al darrere compromès amb 
tota la seva ànima. Va començar amb 

un únic empleat en un pis rellogat, 
ensobrant i anant a Correus ell ma-
teix. Tres dècades després tenia ofici-
nes a totes les comarques de Catalu-
nya i a les Balears, era la caixa més im-
portant d’Espanya i responia a l’ob-
sessió del seu creador: estar al servei 
de “les classes populars”, dedicant el 
seu estalvi a obra social en els camps 
de la sanitat (entitats per a cecs, tu-
berculosos, mutilats, invàlids, clíni-
ques maternals...), l’educació (esco-
les) i la cultura (biblioteques).  

El 1930, durant la dictablanda, es-
crivia en la memòria de l’entitat: 

“Nuestra caja no es obra mer-
cantil, más bien puede ase-

gurarse de ella que social-
mente es propiedad del 
pueblo”. Amb la Repú-
blica, Moragas, que sem-
pre s’havia mantingut al 

marge de la política, va 
formar part de la Comissió 

de Traspassos de l’Estatut i 
va donar suport financer decisiu a 

la Generalitat i l’Ajuntament de Bar-
celona. En la memòria del 1932 escri-
via: “La Caixa de Pensions ha viscut 
sempre per a dos grans amors: l’amor 
humà i l’amor a la terra catalana”. El 
1933 superava el mig milió de clients. 
Ja era més que una caixa i més que un 
banc. Igual com Montserrat era més 
que un monestir. I com després el 
Barça seria més que un club.  

Per fortuna seva, Moragas va mo-
rir just abans de la Guerra Civil i es 
va estalviar així un daltabaix, per al 
país i per a la seva entitat, que hauria 
fet trontollar el seu optimisme.!

Existeix l’ànima 
de La Caixa? 

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Armilles grogues 
i jupetins antibales

Un gilet, un chaleco, una armilla, 
tres paraules per donar nom 
en francès, castellà i català a 

la peça de vestir sense mànigues que 
sol anar sota l’americana. Per exten-
sió, pot ser antibales, salvavides o 
reflectora. D’aquesta última, que és 
la que fem servir perquè ens vegin 
els cotxes, se’n pot dir en francès 
gilet jaune, i així s’autoanomenen 
els manifestants que tenen ara ma-
teix Macron contra les cordes. 

La solidesa del moviment decidi-
rà si són Armilles Grogues –com ja 
estableix l’ÉsAdir– o només armi-
lles grogues. Però un segon dilema 
afecta el gènere: ¿els o les Armilles 
Grogues? TV3 i l’ARA han optat per 
els. La Vanguardia i Vilaweb, per les. 
¿Hi ha precedents? Sí, ens fa saber 
Enric Gomà. El GDLC recull a cami-
sa un “3 masculí [seguit d’un adjec-

tiu de color distintiu]” que defineix 
com el nom dels membres d’un cos 
o partit. Seria el cas dels camises 
roges o els camises negres. 

Més enllà del precedent –que 
parteix de la qüestionada però in-
qüestionable realitat del masculí 
genèric–, el masculí té la virtut de 
ser més eficaç comunicativament: 
permet tenir clar en tots els contex-
tos que no parlem d’armilles ni de 
camises sinó de persones. 

Els d’À Punt, en canvi, parlen 
dels jupetins grocs, i també, esclar, 

de jupetins antibales o salvavides. I 
és que en valencià –i també tortosí 
i eivissenc– la forma estàndard que 
equival a armilla és jupetí, d’origen 
àrab. (I en parlars de Mallorca, guar-
dapits.) El DIEC2 i el GDLC, copiant 
la fitxa manuscrita de Fabra, defi-
neixen jupetí com a “armilla de pa-
gès”. Aquesta definició té un cert 
sentit per al català central, on a par-
tir del XVIII armilla (del castellà 
almilla) va desplaçant jupetí en el tí-
pic canvi que arrenca a la metròpo-
li i triga a arribar a les zones rurals. 
Un canvi lèxic i tèxtil (també afecta 
la peça de vestir). Però no té sentit 
per a l’estàndard valencià, en el qual 
l’armilla resulta estranya i, en canvi, 
el jupetí és neutre i cosmopolita.  

És una prova més de com és d’im-
possible fer un diccionari per a tot el 
domini sense marques dialectals.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

L’ARMILLA I EL JUPETÍ 
DEMOSTREN QUE UN 
DICCIONARI PER A TOT 
EL DOMINI HA DE TENIR 
MARQUES DIALECTALS

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Fungus,  
el rei dels Pirineus 
AA. SÁNCHEZ PIÑOL / La Campana 
360 pàgines i 20,90 !            1/3 
 
[ 2 ] L’art de portar  
gavardina 
SERGI PÀMIES / Quaderns Crema 
146 pàgines i 14 !                 2/15 
 
[ 3 ] Finals que mereixen 
una història 
ALBERT ESPINOSA / Rosa dels Vents 
216 pàgines i 17,90 !             4/8 
 
[ 4 ] El far 
MARIA CARME ROCA   
Columna 
352 pàgines i 20,50 !           5/5 
 
[ 5 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MARTA ORRIOLS / Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !           3/11

[ 1 ] Història mundial  
de Catalunya 
BORJA DE RIQUER (DIR.) / Ed. 62 
980 pàgines i 28 !                  1/4 
 
[ 2 ] El llibre de La Marató 
DIVERSOS AUTORS  
Rosa dels Vents 
160 pàgines i 10 !                   2/3 
 
[ 3 ] Escrits de presó 
JOAQUIM FORN  
Enciclopèdia Catalana 
336 pàgines i 19,50 !          5/12 
 
[ 4 ] Res és impossible 
KILIAN JORNET  
Ara Llibres 
248 pàgines i 19,50 !            6/5 
 
[ 5 ] La crisi catalana 
CARLES PUIGDEMONT  
La Campana 
240 pàgines i 18 !                  -/11

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Yo, Julia 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Plaza & Janés 
704 pàgines i 22,90 !            1/6 
 
[ 2 ] Tú no matarás 
JULIA NAVARRO 
Plaza & Janés 
992 pàgines i 22,70 !            3/7 
 
[ 3 ] Fuego y sangre 
G.R.R. MARTIN  
Plaza & Janés 
880 pàgines i 32,90 !           2/7 
 
[ 4 ] El rey recibe 
EDUARDO MENDOZA 
Seix Barral 
368 pàgines i 20,50 !         4/14 
 
[ 5 ] La hija del relojero 
KATE MORTON  
Suma de Letras 
560 pàgines i 22,90 !           5/7

[ 1 ] 1.000 recetas de oro 
KARLOS ARGUIÑANO  
Planeta 
728 pàgines i 24,95 !            1/4 
 
[ 2 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Debate 
496 pàgines i 19,90 !       4/167 
 
[ 3 ] Sempiterno 
DEFREDS 
Espasa Calpe 
160 pàgines i 15,90 !            2/2 
 
[ 4 ] 21 lecciones para el 
siglo XXI 
YUVAL NOAH HARARI / Debate 
408 pàgines i 21,90 !          9/15 
 
[ 5 ] El naufragio 
LOLA GARCÍA  
Península 
232 pàgines i 17,90 !          3/13


