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Segur que no n’heu sentit a par-
lar mai, oi? És increïble. Com 
pot ser que pràcticament nin-

gú sàpiga (jo mateix el desconeixia) 
qui va ser Melcior Font i Marsà 
(1902-1959)? Poeta, periodista, polí-
tic, home de cinema, traductor lite-
rari, poliglota, il·lustrador, la seva 
trajectòria vital és la d’un secundari 
de luxe, tal com dona ara a conèixer 
la biografia que li ha dedicat Pau Vi-
nyes i Roig, Melcior Font, guerriller 
cultural, publicada per Tot Història 
Associació Cultural, amb pròleg del 
president Quim Torra.  

Melcior Font va ser col·laborador 
i amic del conseller de Cultura Ven-
tura Gassol, dels escriptors Marià 
Manent, Carles Riba i Tomàs Garcés, 
del filòsof Joan Crexells, dels cineas-
tes Muñoz Suay, Jean Renoir, 
Buñuel i García Berlanga, 
i dels actors Yves Mon-
tand, Simone Signoret 
i Marcel Pagnol. Als 
anys 20 i 30 del segle 
passat va escriure als 
principals diaris cata-
lanistes –La Publici-
tat, La Veu de Catalu-
nya, El Matí, La Nau...–, 
en revistes culturals –Re-
vista de Catalunya, D’Ací i 
D’Allà, Quaderns de Poesia, Imat-
ges...– i en publicacions infantils 
–Jordi, L’Andreuet–, i va fer de locu-
tor de Ràdio Barcelona. Durant la 
República, va ser una figura clau de la 
política cultural de la Generalitat, i 
amb l’esclat de la guerra la seva ac-
ció per salvar patrimoni artístic i per-

sones amenaçades per la fúria revo-
lucionària va resultar decisiva, fins 
que ell mateix, perseguit per la FAI, 
l’octubre del 36 es va haver d’exiliar 
a França, on desenvoluparia una per-
sistent tasca cultural.  

Nascut a Sant Andreu del Palomar 
al si d’una família modesta (el pare 
era ferrer), de ben jove se li va des-
pertar la passió per les lletres i als 15 
anys va ingressar al seminari, on va 
rebre el mestratge de mossens pro-
gressistes i catalanistes com Carles 
Cardó i Lluís Carreras. En aquesta 
etapa de formació va desenvolupar el 
seu domini de llengües: llatí, francès 
i anglès, i va fer una brillant entrada 
al món poètic. Va ser guardonat en 
molts Jocs Florals. El 1923 era pre-
miat als de Barcelona, al costat de 

Ventura Gassol, de qui anys 
després acabaria sent la 

mà dreta. Aviat va que-
dar en segon pla la po-
esia, substituïda pel 
periodisme, amb Ro-
vira i Virgili de men-
tor. Va ser, per exem-

ple, el primer a donar 
la notícia de l’atropella-

ment i agonia de Gaudí a 
La Publicitat.  

Vinculat a la famosa penya 
Borralleras de l’Ateneu Barcelonès, 
va estar al rovell de l’ou del món in-
tel·lectual. A part dels noucentistes 
esmentats, va fer relació amb figures 
que van de Josep M. de Sagarra 
(Font va ser el seu padrí de noces el 
desembre del 36 a París) a Josep M. 
Planas, entre molts d’altres. Com a 

traductor va abordar Némirovsky, 
Croisset, Pagnol, Prosper de Meri-
mée o Maurois. Amb l’adveniment 
de la República es va fer funcionari 
de la Generalitat. A ell es deu la idea 
de crear un escut de la institució no-
més amb les quatre barres, que aca-
baria fent Josep Obiols. I va ser un 
dels pocs testimonis, juntament 
amb Gassol i Joan Alavedra, secreta-
ri de Macià, de l’extracció del cor del 
president a la seva mort. Amb Alave-
dra mantindria sempre una forta 
amistat. També va viure dins el Pa-
lau de la Generalitat –i va acabar 
pres– els fets d’Octubre del 1934, de 
nou amb Alavedra i amb Carles Sen-
tís, secretari del conseller de Finan-
ces Martí Esteve. 

Casat el 1936 amb Magda Martí, fi-
del companya, van viure junts l’exili, 
principalment a París, a prop de figu-
res del món polític (Gassol i Tarrade-
llas, principalment) i periodístic i in-
tel·lectual (a part de Sagarra, Xam-
mar, Cabot, Canyameres, Miravitlles, 
Armand Obiols...). També va fer amis-
tat amb Pau Casals, de qui esdevindria 
estret col·laborador, alhora que aca-
bada la guerra s’introduïa al cinema 
com a guionista –el mestratge de Re-
noir va ser la clau– i productor.  

Els problemes de salut se li van 
agreujar el setembre del 1959, i va vo-
ler viatjar a Barcelona per morir a 
Catalunya, on va tenir l’escalf de la 
família Bonet: de l’arquitecte Jordi, 
el capellà Lluís i el músic Narcís. Fi-
gures com la de Melcior Font no hau-
rien d’haver caigut en un oblit tan es-
pès i injust.!

Melcior Font, un 
secundari de luxe

ELS LLIBRES 
I LES COSES

IGNASI 
ARAGAY

Empenyem la porta que 
ens va obrir Joan Solà

Alguns dels nostres lectors 
més exigents lingüística-
ment ens adverteixen que a 

l’ARA comencen a ser freqüents es-
tructures del tipus “Insisteix en 
parlar dels temes de sempre” o 
“Consisteix en no criminalitzar el 
diàleg”. Poden pensar, amb raó, que 
són incorreccions que se’ns esca-
pen. I segur que, com a tots els mit-
jans que treballen contra rellotge, 
se’ns escapen incorreccions, però 
en aquest cas cal que el lector sàpi-
ga que la nova gramàtica, la GIEC, 
considera adequada aquesta estruc-
tura en registres formals. La consi-
dera –recorrent, per simplificar, a 
una terminologia que ara es pretén 
deixar enrere– correcta.  

La norma fabriana del “canvi de 
preposicions davant d’infinitiu” 
passa a ser, a la GIEC, “alternança 

de preposicions...” És a dir, la norma 
ja no prescriu el canvi sinó que obre 
la porta a l’alternança. Malgrat això, 
manté que fer el canvi “és preferible 
en registres formals”. Per què a l’ARA 
no ho preferim? Els nostre lectors 
saben que l’ARA sempre ha defensat 
flexibilitzar la norma. Ho va deixar 
molt clar en portada, i en un dossier 
interior, un diumenge (12-4-15). I no 
tindria cap sentit que quan la GIEC 
la flexibilitza l’ARA no ho fes. 

Quin és l’esperit d’aquest “és pre-
ferible”? Manuel Pérez Saldanya, 

un dels redactors de la GIEC, ens 
dona pistes: “Va ser la manera com 
els ponents de la GIEC, amb Joan 
Solà al davant, vam tractar d’obrir 
una mica la porta a l’entrada de for-
mes que fins ara no es consideraven 
normatives. L’objectiu era obrir 
una mica les opcions per veure si 
d’una manera progressiva els «cre-
adors de models de llengua» (es-
criptors, mitjans de comunicació, 
etc.) les consideraven adequades i 
acabaven convertint-se en opcions 
«normals» en registres formals”. 

Com tot canvi, d’entrada no 
agradarà als que ja havien interio-
ritzat la normativa fabriana, però 
és que si això ens aturés no la podrí-
em tocar mai, i creiem, sincerament, 
que l’immobilisme normatiu no és 
la millor estratègia per mantenir 
viu i vigorós el català.!

ALBERT PLA 
NUALART

UN TAST  
DE CATALÀ

CREIEM, SINCERAMENT, 
QUE L’IMMOBILISME  
NORMATIU NO AJUDA 
A MANTENIR VIU 
I VIGORÓS EL CATALÀ

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Aprendre a parlar  
amb les plantes 
MMARTA ORRIOLS / Periscopi 
256 pàgines i 17,50 !          7/19 
 
[ 2 ] A l’amic escocès 
MARIA BARBAL 
Columna 
310 pàgines i 20 !                  2/2 
 
[ 3 ]  Fugir era el més bell 
que teníem 
M. MARÍN-DOMINE / Club Editor 
224 pàgines i 16,50 !             -/2 
 
[ 4 ] La mort del  
comanador. Volum 2 
HARUKI MURAKAMI / Empúries 
432 pàgines i 21,90 !            1/3 
 
[ 5 ] Serotonina 
MICHEL HOUELLEBECQ  
Anagrama 
288 pàgines i 19,90 !            3/4

[ 1 ] Esperança i llibertat 
RAÜL ROMEVA 
Ara Llibres 
274 pàgines i 18,90 !             1/3 
 
[ 2 ] Escrits de presó 
QUIM FORN  
Enciclopèdia catalana 
336 pàgines i 19,50 !         8/20 
 
[ 3 ] Tres nits de torb  
i un cap d’any 
JORDI CRUZ / Símbol 
200 pàgines i 17 !                 -/13 
 
[ 4 ] Oriol Junqueras. Fins 
que siguem lliures 
SERGI SOL / Ara Llibres 
176 pàgines i 18,50 !          2/14 
 
[ 5 ]  Història mundial  
de Catalunya 
BORJA DE RIQUER (DIR.) / Ed. 62 
980 pàgines i 28 !               3/12

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Serotonina 
MICHEL HOUELLEBECQ 
Anagrama 
288 pàgines i 19,90 !            2/4 
 
[ 2 ] Carvalho: problemas 
de identidad 
CARLOS ZANÓN / Planeta 
352 pàgines i 20 !                  1/3 
 
[ 3 ] La muerte  
del comendador (Libro 2) 
HARUKI MURAKAMI / Tusquets 
496 pàgines i 21,90 !            5/3 
 
[ 4 ] Los asquerosos 
SANTIAGO LORENZO 
Blackie Books 
224 pàgines i 21 !                3/18 
 
[ 5 ] Yo, Julia 
SANTIAGO POSTEGUILLO 
Plaza & Janés 
704 pàgines i 22,90 !         4/14

[ 1 ] Cómo hacer que te 
pasen cosas buenas 
MARIAN ROJAS / Espasa 
232 pàgines i 19,90 !          1/17 
 
[ 2 ] 1.000 recetas de oro 
KARLOS ARGUIÑANO  
Planeta 
728 pàgines i 24,95 !         3/12 
 
[ 3 ] Pensamiento monóga-
mo, terror poliamoroso 
BRIGITTE VASALLO / La Oveja Roja 
220 pàgines i 17 !                 2/11 
 
[ 4 ] Sapiens 
YUVAL NOAH HARARI  
Debate 
512 pàgines i 19,90 !        9/175 
 
[ 5 ] En la mitad de la vida 
KIERAN SETIYA  
Libros del Asteroide 
212 pàgines i 17,95 !              -/3


