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L’historiador i monjo de 
Montserrat Hilari Raguer 
ha reunit a Tres catalans de 

la tercera Espanya (PAM) les figures 
per ell tan ben estudiades del polític 
Carrasco i Formiguera, el militar 
Domènec Batet i el cardenal Vidal i 
Barraquer. Tres catòlics que no ca-
bien a l’Espanya de Franco ni a la 
Catalunya revolucionària. Tres ho-
mes de seny i de pau. Sí, també Ba-
tet, un general poc o gens partidari 
de la guerra. Al llibre, Raguer actua-
litza detalls biogràfics sobre cadas-
cun d’ells, i remarca que l’Església 
catalana, i de fet tot Catalunya, van 
ser en conjunt víctimes i perdedo-
res de la guerra. Una evidència que 
no exclou que hi hagués catalans 
franquistes.  

Al marge d’aquest tronc central 
de l’obra, resulta igualment interes-
sant el subtext en clau de present. La 
història sempre es fa des del present, 
per això cal anar-la reescrivint. Ra-
guer punteja el relat de comentaris 
rellevants per remarcar dos aspec-
tes dels seus personatges cabdals per 
al moment actual: la no-violència i el 
seny i la voluntat de diàleg.  

Per exemple, parlant de Carras-
co i Formiguera constata que va ser 
ell qui va proposar el nom de Gene-
ralitat davant la negativa del Madrid 
republicà d’acceptar les denomina-
cions d’Estat Català o República Ca-
talana que volia Macià. “Una cosa és 
el desig que Catalunya assoleixi la se-
va plena independència i es consti-
tueixi en un estat propi, i una altra és 
la política del tot o res. Un indepen-

dentista pot acceptar puntualment 
una millora, com a concessió tempo-
ral, sense que això signifiqui renun-
ciar a l’objectiu final o principal”.  

Sobre el pacifisme de tots tres, a 
banda de recordar les gestions des 
de l’exili de Vidal i Barraquer, el 
“cardenal de la pau”, per aconseguir 
una pau negociada, fa èmfasi en el 
cas de Batet, “un militar que no volia 
la guerra”. De Cuba n’hi va quedar 
“l’experiència de la lluita d’un poble 
contra un exèrcit, amb victòria final 
del primer”. I tenia gravada la frase 
del mariscal Lyautey, pacificador del 
Marroc francès: “Mostrar la força 
per no haver-la de fer servir”. D’al-
guna manera això és el que va fer el 6 
d’octubre del 1934 contra la revolta 
del govern Companys contradient 
les ordres de Franco, que li havia or-
denat l’assalt immediat del Palau de 
la Generalitat. Batet va evitar el bany 
de sang. Un cop resolt l’episodi, “tot 
estrenyent fortament la mà del pre-

sident [Companys] li va adreçar una 
reprensió que expressava el seu do-
lor per haver hagut de recórrer a la 
força: «C..., quina nit! Què heu fet? 
No sabeu que per la violència mai no 
s’aconsegueixen els ideals, encara 
que fossin justos, i sí només per la le-
galitat i la raó? Els ideals polítics no 
es defensen d’aquesta manera!»” 

Com és sabut, Batet, igual que 
Carrasco i Formiguera, acabaria 
afusellat per Franco. I Vidal i Barra-
quer moriria a l’exili per la prohibi-
ció del dictador que tornés a Espa-
nya. En fi, igual que, des del punt de 
vista historiogràfic, ja resulta incon-
testable que Catalunya va sortir 
perdedora de la Guerra Civil Espa-
nyola, i va ser durament castigada 
pel règim franquista (en termes po-
lítics, culturals i econòmics), potser 
toca començar a dir amb claredat 
que també ha resultat perdedora del 
règim democràtic del 78, que no ha 
complert l’expectativa del respec-
te a la diferència nacional i cultural 
(Estatut escapçat, persecució de 
l’escola catalana) ni d’un tracte eco-
nòmic mínimament equànime (fi-
nançament autonòmic, corredor 
mediterrani). És més: a Espanya ha 
ressorgit l’animadversió i la xenofò-
bia anticatalana. Davant d’això, 
¿Catalunya sabrà conjurar el perill 
de caure en la reacció a les provoca-
cions? ¿Sabrà fer-se forta en la lli-
çó de la no-violència, el seny i el di-
àleg intern i extern? Això és el que, 
de manera indirecta, també ens 
planteja Raguer a través dels seus 
biografiats.!

La lliçó de tres 
catalans exemplars
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El datiu plural ‘els hi’ 
a la GIEC i a la GEIEC

La majoria dels parlants no va-
lencians no diem “Als nens els 
diré que vinguin” sinó “Als nens 

els hi diré que vinguin”. El datiu plu-
ral espontani de 3a persona de la ma-
joria de catalanoparlants no és els 
sinó els hi. És un fet de llengua que 
va topar amb el logicisme de Fabra. 
En aquest cas, amb la seva incapaci-
tat –molt comprensible a l’època– 
d’entendre que el clític (pronom fe-
ble) de datiu és híbrid i combina la 
noció d’acusatiu i locatiu.  

I aquesta incapacitat –feliçment 
superada per la lingüística– ha fixat 
l’estàndard formal creant una bar-
rera entre la intuïció i el que social-
ment –per molt que l’IEC vulgui de-
fugir aquesta etiqueta– es percep 
com a “correcte”. Fa “correcte” el que 
no diem i “incorrecte” el que diem. 
Com que ho diem, la GIEC –que 

s’autoprohibeix “incorrecte”– diu 
que “no s’empra en els registres for-
mals”. Joan Solà ja va deixar escrit 
que quan els gramàtics es troben 
una construcció que “no saben, no 
poden, analitzar, la releguen, dis-
plicents i tibats, al purgatori de la 
llengua col·loquial”. 

Aquest els hi treu de polleguera 
els puristes. L’acusen de “populista”. 
Per a ells, és populista partir de la 
llengua dels parlants i no de l’arti-
fici del gramàtic. I en això revelen 
que més que puristes –parlem d’una 

forma del tot genuïna– són fona-
mentalistes: volen que la norma es-
tablerta sigui intocable, eterna, fins 
i tot quan ens acosta al castellà. 
També titllen aquest els hi de 
“col·loquial barceloní”. Ai uix. Però 
on ells diuen “barceloní” la GIEC 
diu “els parlars que empren la vari-
ant del datiu hi”, és a dir, “la major 
part de l’àmbit lingüístic”. 

La GIEC obre la porta –molt 
poc– a aquest els hi. Dient que no es 
fa servir en registres formals, ens 
diu –implícitament– que és adequat 
en els informals. I la GEIEC? A la 
GEIEC ja no se’n canta ni gall ni 
gallina. Centrada com està en els 
registres formals, no li ha trobat un 
lloc ni en la lletra petita. Ei, fins allà 
on jo arribo, perquè tot i ser una 
gramàtica digital del segle XXI, en-
cara no té un cercador.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

COM DEIA SOLÀ, QUAN 
EL GRAMÀTIC NO SAP 
ANALITZAR UNA FORMA 
L’ENVIA AL PURGATORI 
DEL COL·LOQUIAL

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La mort del comanador 
HHARUKI MURAKAMI  
Empúries 
432 pàgines i 21,90 !              -/1 
 
[ 2 ] Serotonina 
MICHEL HOUELLEBECQ  
Anagrama 
288 pàgines i 19,90 !            3/2 
 
[ 3 ]  L’art de portar  
gavardina 
SERGI PÀMIES / Quaderns Crema 
146 pàgines i 14 !                 2/21 
 
[ 4 ] Fungus,  
el rei dels Pirineus 
A. SÁNCHEZ PIÑOL / La Campana 
360 pàgines i 20,90 !           1/9 
 
[ 5 ] Permagel 
EVA BALTASAR  
Club Editor 
192 pàgines i 16,50 !          4/48

[ 1 ] Història mundial  
de Catalunya 
BORJA DE RIQUER (DIR.) / Ed. 62 
980 pàgines i 28 !                1/10 
 
[ 2 ] Oriol Junqueras. Fins 
que siguem lliures 
SERGI SOL/ Ara Llibres 
176 pàgines i 18,50 !           2/12 
 
[ 3 ] Jo acuso. La defensa  
en judicis polítics 
BENET SALELLAS / Pagès 
108 pàgines i 13 !                   9/7 
 
[ 4 ] Escrits de presó 
JOAQUIM FORN  
Enciclopèdia Catalana 
336 pàgines i 19,50 !          5/18 
 
[ 5 ] Sàpiens 
YUVAL NOAH HARARI 
Edicions 62 
608 pàgines i 19,90 !        -/137

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Carvalho: problemas 
de identidad 
CARLOS ZANÓN / Planeta 
352 pàgines i 20 !                   -/1 
 
[ 2 ] Serotonina 
MICHEL HOUELLEBECQ 
Anagrama 
288 pàgines i 19,90 !             1/2 
 
[ 3 ] La muerte  
del comendador 
HARUKI MURAKAMI / Tusquets 
496 pàgines i 21,90 !             -/1 
 
[ 4 ] Los asquerosos 
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !                2/16  
 
[ 5 ] Yo, Julia 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Plaza & Janés 
704 pàgines i 22,90 !         3/12

[ 1 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
232 pàgines i 19,90 !          1/15 
 
[ 2 ] Pensamiento monóga-
mo, terror poliamoroso 
BRIGITTE VASALLO / La Oveja Roja 
220 pàgines i 17 !                   -/9 
 
[ 3 ] 1.000 recetas de oro 
KARLOS ARGUIÑANO  
Planeta 
728 pàgines i 24,95 !         2/10 
 
[ 4 ] El río de la conciencia 
OLIVER SACKS 
Anagrama 
232 pàgines i 17,95 !              -/1 
 
[ 5 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI  
Debate 
408 pàgines i 21,90 !       6/173


