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L’Antologia de poemes de revol-
ta (1943-1978) de Joan Bros-
sa, publicada l’octubre del 

1979 a Els Llibres de l’Escorpí d’Edi-
cions 62, quan la Transició ja co-
mençava a tanquil·litzar-se, l’encap-
çala a portada aquest vers: “Que el 
poble vegi, tot alçant el puny, / tenyir 
l’espina d’una santa eufòria. / La te-
va veu indòmita retruny: / tornarem 
a lluitar per la Victòria!” Pertany al 
poema Oda al president Companys, 
del 1971. Brossa no defallia. 

El llibre està esgotat. Quaranta 
anys després, en aquesta allargassa-
da, dramàtica i incerta segona Tran-
sició, tocaria reeditar-lo. El poeta 
avui no restaria silenciós. A la intro-
ducció, ell mateix opinava que un 
autor no s’ha de “reprimir per res da-
vant els problemes dels pobles”. Re-
clamava “inventiva” per a la protes-
ta i definia el llibre com una respos-
ta, “entre passió i arrelament”, a la 
“poesia patriòtica fàcil”. Creia, final-
ment, que el poeta, “dins la constant 
recerca de la pròpia identitat, ha de 
diferir dels excessos dels polítics, o 
de les institucions, en la mesura de 
les seves forces”. 

El Brossa polític volia ser part 
del poble. Un poble que sempre 
s’aixeca. Al poema El saltamartí, el 
veu així: “Ninot / que porta un / pes 
a la base i que, / desviat de la seva 
posició / vertical, es torna a posar 
/ dret. / El poble”. Un poble que per 
a Brossa havia de ser de revolta, na-
cional i social. Lliure. “Ningú no diu 
el que pensa, i els qui ho diuen / no 
pensen lliurement...”, escrivia el 

1956 a Primer de Maig. En l’anto-
logia, triada per ell mateix, hi ha 
textos que malauradament no han 
perdut gens ni mica de vigència. 
Com aquest del 1964, del poema 
Mocs de vidre: “Sí senyor, / aquí el 
muntatge de la justícia / reserva per 
a jurisdiccions especials / el que ar-
reu del món és competència / de la 
jurisdicció ordinària”. 

“Oh Catalunya de cara emporpra-
da / penyal i far d’Europa sobre Es-
panya. / Oh joia interna en un racó de 
platja / abandonada!” Aquest vers, 
del poema Catalunya, és del 1955. 
Avui, passades més de sis dècades, 

segueix abandonada per Europa. I, 
de la mateixa època fosca del fran-
quisme, aquesta estrofa de La bande-
ra: “Nosaltres, sense rels, passatgers 
d’ara, / les mans deformes, sense lli-
bertat, / el camp de roses destrossat 
encara / i un gran orgull inútil here-
tat”. Seguim enrere: “Canto amb la 
meva llengua catalana, / la meva ma-
re, / els vostres mateixos mots de pau 
i de victòria”, dins La raó dels fets 
(1951). D’un poema dedicat a Miguel 
Hernández, espigolo aquests versos: 
“Quina desgràcia més negra! Vessa-
da i morta és Espanya”, “El lliri que 
dus als llavis, com relluu d’un foc sal-
vatge” i “El clavell amb el martell, 
germanor per mi jurada”. 

I, per acabar, de l’Oda a Francesc 
Macià: “L’alba ens ventegi de les 
rancúnies. / Cal que reneixi a la vi-
da cívica / aquella llibertat comen-
çada. / Seguim la nostra ruta com a 
poble”. Sí, seguim.!
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‘Per’ i ‘per a’ davant 
d’infinitiu final a la GEIEC

Inicio amb aquest tast una anàlisi 
de la Gramàtica essencial (GEIEC), 
un recurs digital (geiec.iec.cat) 

que l’IEC acaba de posar en línia. I 
començo per l’apartat 26.3.3, “L’ús 
de per i per a davant d’infinitiu”, en 
què la GEIEC és molt fidel a l’apartat 
29.3.3 de la GIEC. Això comporta 
que dediqui 7.500 caràcters a expli-
car la més que intricada norma de 
tradició fabriana i només 344 –una 
frase al final de tot– a explicar les al-
tres dues normes, també admeses 
en tots els registres: la que permet 
optar sempre per per a (tal com fan, 
amb poques excepcions, els parlants 
que distingeixen entre per i per a) o 
sempre per per (tal com fan els que 
només diuen per). Dues normes 
clares i fàcils d’aplicar.  

De fet, no deixa de ser lògic que el 
que és més complex demani més 

espai. Però el to amb què la GEIEC 
presenta les tres normes –seguint 
aquí del tot la GIEC– prioritza cla-
rament la primera. I la millor pro-
va és que –com la GIEC– és la que 
aplica en el seu redactat. Per què 
això ens desmoralitza tant als que 
apostem per un català més clar i 
racional, seguint l’estela de Solà? 
Doncs perquè la norma de tradició 
fabriana –més que no pas de Fabra– 
és, en la pràctica, una font de mal-
decaps i de dilemes irresolubles 
totalment gratuïta i prescindible. 

Un bastó a les rodes en el ja molt 
difícil objectiu docent d’ensenyar a 
llegir i escriure en català. 

I si em sap tan greu que la GEIEC 
la prioritzi mimetitzant la GIEC és 
perquè simplificar –fer-ho menys 
difícil i complex– era un dels seus 
objectius bàsics. I aquí simplificar 
passava per prioritzar les altres dues 
normes o, si més no, per posar-les 
totes tres en peu d’igualtat. 

Temo molt que per aquest camí 
la Gramàtica bàsica, la de referència 
a l’escola, la continuarà prioritzant 
contra l’ús estàndard majoritari –el 
dels grans mitjans i editorials–, que 
en el cas de Catalunya aposta per se-
guir Coromines-Solà i fer sempre 
per; i en el de València per fer sem-
pre per a, potser la solució que, si 
volguéssim evitar aquesta diver-
gència, tots podríem adoptar.!
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ELS MÉS VENUTS DEL 2018

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La força d’un destí 
MARTÍ GIRONELL / Columna 
[ 2 ] Permagel 
EVA BALTASAR / Club Editor 
[ 3 ] L’art de portar  
gavardina 
SERGI PÀMIES / Quaderns Crema 
[ 4 ] Jo soc aquell  
que va matar Franco 
JOAN-LLUÍS LLUÍS / Proa 
[ 5 ] La dona a la finestra 
A. J. FINN / Rosa dels Vents 
[ 6 ] La desaparició de 
Stephanie Mailer 
JOEL DICKER / La Campana 
[ 7 ] El cel no és  
per a tothom 
MARTA ROJALS / Anagrama 
[ 8 ] Les vuit muntanyes 
PAOLO COGNETTI / Navona 
[ 9 ] Fungus 
A. SÁNCHEZ PIÑOL / La Campana 
[ 10 ] Origen 
DAN BROWN / Columna

[ 1 ] Operació Urnes 
LAIA VICENS, XAVI TEDÓ / Columna 
[ 2 ] Dies que duraran anys 
JORDI BORRÀS / Ara Llibres 
[ 3 ] Bon dia, són les vuit! 
ANTONI BASSAS / Destino 
[ 4 ] Escrits de presó 
QUIM FORN / E. Catalana 
[ 5 ] Història mundial  
de Catalunya 
BORJA DE RIQUER (DIR.) / Ed. 62 
[ 6 ] Abans ningú  
deia t’estimo 
DIVERSOS AUTORS / Catedral 
[ 7 ] Transforma la teva 
salut 
X. VERDAGUER / Rosa dels Vents 
[ 8 ] Economia en colors 
X. SALA I MARTÍN / Rosa dels Vents 
[ 9 ] Estima’m quan menys 
ho mereixi... 
JAUME FUNES / Columna 
[ 10 ] Per la llibertat 
DIVERSOS AUTORS / Ara Llibres

RRànquing proporcionat pel Baròmetre de la Comunicació 
i la Cultura, amb xifres provinents de Libridata

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Las hijas del Capitán 
MARÍA DUEÑAS / Planeta 
[ 2 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU / Tusquets 
[ 3 ] El rey recibe 
EDUARDO MENDOZA / Seix Barral 
[ 4 ] La desaparición de 
Stephanie Mailer 
JOEL DICKER / Alfaguara 
[ 5 ] La mujer  
de la ventana 
A.J. FINN / Grijalbo 
[ 6 ] Yo, Julia 
SANTIAGO POSTERGUILLO / 
Editorial Planeta 
[ 7 ] El día que se perdió la 
cordura 
JAVIER CASTILLO / Suma de Letras 
[ 8 ] Origen 
DAN BROWN / Planeta 
[ 9 ] La villa de las telas 
ANNE JACOBS  / Plaza & Janés 
[ 10 ] Ordesa 
MANUEL VILAS / Alfaguara

[ 1 ] Piel de letra 
LAURA ESCANES / Aguilar 
[ 2 ] Las almas de Brandon 
CESAR BRANDON NDJOCU /  
Espasa Libros 
[ 3 ] Fariña 
NACHO CARRETERO POU /  
Libros del K.O. 
[ 4 ] Sapiens 
YUBAL NOAH HARARI / Debate 
[ 5 ] Morder la manzana 
LETICIA DOLERA  / Planeta 
[ 6 ] Teoría King Kong 
VIRGINE DESPENTES / Literatura 
Random House 
[ 7 ] Nada es tan terrible 
RAFAEL SANTANDREU / Editorial 
Grijalbo 
[ 8 ] España quedó atrás 
RAMÓN COTARELO / Now Books 
[ 9 ] Cree en ti 
RUT NIEVES / Editorial Planeta 
[ 10 ] El naufragio 
LOLA GARCÍA/ Península


