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El tòpic diu que després de la der-
rota del 1714, els catalans van 
tornar a apujar la persiana i es 

van posar a treballar. S’ha volgut atri-
buir el relatiu progrés econòmic 
d’aquells anys a la modernitat de l’ab-
solutisme borbònic, sobretot de 
l’il·lustrat Carles III. La teoria ja fa 
temps que fa aigües. Ara el catedrà-
tic emèrit de la Universitat de Barce-
lona Josep M. Torras i Ribé rebla el 
clau. A través de fonts oficials de la 
mateixa administració borbònica, 
desmenteix el suposat avenç materi-
al d’aquella centúria i sobretot des-
munta la influència suposadament 
positiva d’un sistema basat en la cor-
rupció institucionalitzada. 

L’obra, titulada Misèria, poder i 
corrupció a la Catalunya borbònica 
(1714-1808) (Rafael Dalmau Edi-
tor), documenta i analitza el funci-
onament dels ajuntaments de l’èpo-
ca després que el decret de Nova 
Planta fulminés el sistema protode-
mocràtic d’elecció per insaculació 
(sorteig de càrrecs), que permetia 
l’accés a llocs de representació i ges-
tió a les capes més dinàmiques de la 
població a través de la influència 
gremial. També tracta de la “fiscali-
tat abusiva”, reconeguda per les ma-
teixes institucions de la Nova Plan-
ta, una realitat que l’autor qualifica 
sense atenuants d’“espoli fiscal”. 

Aquests canvis en la governança, 
que donarien com a resultat ajunta-
ments corruptes i ineficaços, i l’ofec 
econòmic de la població, van ser 
adoptats en un clima de brutal repres-
sió (el mateix Torras i Ribé ja havia es-

tudiat el càstig sense precedents a la 
societat catalana), de control social 
obsessiu (es va prohibir la publicació 
de gasetes, fulls volants i pasquins, i es 
va imposar una severa censura d’im-
premta) i en el marc d’un país arrasat 
militarment i abocat a una “misèria 
esgarrifosa”. Era, doncs, un càstig so-
bre càstig. En concret, i pel que fa a la 
gestió consistorial, es va instaurar la 
compra de càrrecs, fet que va portar 
a revendre’ls i, per tant, a la necessitat 
de treure’n un rendiment, amb la con-
següent corrupció i abusos de poder. 

A més d’un impost del cadastre per-
sonal inassumible per a la població 
(només es pagava a Catalunya i supo-
sava la meitat dels ingressos obtinguts 
per la monarquia al Principat), tam-

bé hi havia l’allotjament de tropes, el 
pagament de bagatges, els impostos de 
la sal i el tabac, el dret de bolla, el paper 
segellat i “els desproporcionats paga-
ments que s’havien de fer efectius per 
sostenir la piràmide institucional bor-
bònica”. A tot això l’autor hi afegeix in-
comptables defectes, abusos, arbitra-
rietats i favoritismes, és a dir, un ús 
“sectari i discrecional de la fiscalitat 
com a arma política”. I per postres va 
començar a circular moneda falsa pro-
vinent de la paga que rebien els matei-
xos soldats borbònics, fruit d’una xar-
xa organitzada a través de coronels i 
altres comandaments. 

El desgavell en uns consistoris 
convertits en cau de nepotisme i tri-
pijocs va ser tan escandalós, que la 
mateixa monarquia, desbordada, a 
partir de 1740 va obrir la porta a algun 
tipus de reunions ciutadanes per ca-
nalitzar les protestes contra el mal go-
vern. Tot i haver estat severament in-
tervinguts, els gremis van recuperar 
així un paper com a contrapoder mu-
nicipal. Les reformes municipals de 
Carles III del 1766, no tant a causa del 
que passava a Catalunya com de la re-
volta popular a Madrid (Motí de Squi-
llace), en el cas català van reforçar els 
gremis per fiscalitzar els regidors, que 
es van resistir amb dents i ungles a 
perdre la impunitat i les prebendes. 
La pugna es va saldar el 1771 amb una 
contrareforma. No va ser fins a la dè-
cada dels 90 quan, davant el fracàs i les 
protestes persistents, a la fi es va tor-
nar al vell sistema de la insaculació 
per mirar de recuperar el bon govern 
i la concòrdia ciutadana.!
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“L’un per l’altre al final 
es van quedar a casa”

La frase del títol no sembla que 
hagi de crear gaires problemes. 
Tanmateix, d’un temps ençà –i 

bufant com bufa el qüestionament 
ideològic de l’anomenat masculí ge-
nèric (l’ús del masculí, en certs con-
textos, per referir-se als dos sexes)– 
comença a ser una font de dubtes i 
vacil·lacions. Imaginem que els que 
es van quedar a casa són la Maria i 
en Joan. Fins no fa gaire, això no 
canviava res i continuàvem dient i 
escrivint la frase tal com la veieu al 
títol. Ara, però, ja no és inusual que 
algú escrigui “L’una per l’altre...” o 
bé “L’un per l’altra...”  

Esperava que la norma fos clara 
en aquest punt i expliqués que, sent 
com és una correlació recíproca o 
d’intercanvi, és a dir, bidireccional 
(vol dir “l’un per l’altre i l’altre per 
l’un”), no és possible fer femení ni 

l’un ni l’altre. Esperava massa. La 
fitxa 7912/2 de l’Optimot avala la 
correcció de frases com ara “En Lau 
i la Dolors es feien retrets l’un a l’al-
tra” o “En Toni i la Lídia tenien tan-
ta feina que l’un per l’altra no es van 
adonar que van deixar la finestra 
oberta”. Si la dona anés al davant, 
tot fa pensar que donaria per bo 
“l’una a l’altre” i “l’una per l’altre”. 
La fitxa no es mostra taxativa: es li-
mita a dir que “poden anar en mas-
culí o femení si les coses o les per-
sones a què fan referència són de 

gènere masculí o femení”. ¿Vol dir 
això que poden, també, no concor-
dar-hi i podem dir sempre “l’un a 
l’altre” i “l’un per l’altre”? Intuei-
xo que sí, però no queda clar. 

El més alarmant és que la fitxa as-
segura que la nova norma prové de 
la “nova gramàtica”, i on jo veig que 
la GIEC s’hi refereix (17.4.3.3., pàg. 
656) no hi ha cap correlació de re-
ciprocitat amb doble gènere. Cap 
“l’una per l’altre”, “els uns a les al-
tres”, etc. Sí que admet “un i altra” o 
“l’una i l’altre”, que no són correla-
cions recíproques. Però, deixant de 
banda la GIEC, és evident que la 
norma intuïtiva que havíem aplicat 
sempre, a més de ser la més lògica i 
coherent gramaticalment, és més 
fàcil d’aplicar i assimilar. Obrir-se 
a la de doble gènere és una absurda 
manera d’embolicar la troca.!
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UN TAST  
DE CATALÀ

CONTRA UN LLARG I  
CONSOLIDAT ÚS PREVI, 
JA NO ÉS  INUSUAL 
QUE ALGÚ ESCRIGUI 
“L’UN PER L’ALTRA”

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Escac al destí 
LLLUÍS LLACH 
Univers 
296 pàgines i 24,95 !         1/29 
 
[ 2 ] Les tenebres i l’alba 
KEN FOLLETT 
Rosa dels Vents 
1.128 pàgines i 21,50 !          2/2 
 
[ 3 ] Paraula de jueu 
MARTÍ GIRONELL 
Columna 
432 pàgines i 21,50 !            3/5 
 
[ 4 ] Canto jo i  
la muntanya balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
192 pàgines i 16,90 !          4/73 
 
[ 5 ] L’espia del Ritz 
PILAR RAHOLA 
Columna 
416 pàgines i 21,90 !           -/15

[ 1 ] La lluita a l’exili 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
384 pàgines i 21,90 !             1/3 
 
[ 2 ] M’explico 
CARLES PUIGDEMONT 
La Campana 
680 pàgines i 21,90 !         3/10 
 
[ 3 ] Tornarem a vèncer 
ORIOL JUNQUERAS / MARTA ROVIRA 
Ara Llibres 
70 pàgines i 10,90 !              2/4 
 
[ 4 ] No diguis res 
PATRICK RADDEN KEEFE 
Periscopi 
576 pàgines i 22,90 !           4/4 
 
[ 5 ] Curset de català 
O. CAPDEVILA / J. FERRÚS / M. MARTÍN 
LLORET / Blackie Books 
240 pàgines i 19,90 !            6/4

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

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Las tinieblas y el alba 
KEN FOLLETT 
Plaza & Janés 
1.166 pàgines i 21,50 !          1/2 
 
[ 2 ] Nada 
CARMEN LAFORET 
Destino 
256 pàgines i 11,95 !          2/72 
 
[ 3 ] El mal de Corcira 
LORENZO SILVA 
Destino 
544 pàgines i 21,90 !           -/15 
 
[ 4 ] Un amor 
SARA MESA 
Anagrama 
192 pàgines i 17,90 !             6/5 
 
[ 5 ] Exhalación 
TED CHIANG 
Sexto Piso 
348 pàgines i 22,50 !           3/4

[ 1 ] El infinito en un junco 
IRENE VALLEJO 
Siruela 
448 pàgines i 24,95 !         1/42 
 
[ 2 ] No insultes, gilipollas 
MALBERT 
Sapristi 
232 pàgines i 16,90 !              -/1 
 
[ 3 ] Cocina comida real 
CARLOS RÍOS 
Paidós 
302 pàgines i 18,90 !            3/5 
 
[ 4] Un cambio de verdad 
GABI MARTÍNEZ 
Seix Barral 
352 pàgines i 19,50 !           -/16 
 
[ 5 ] Sontag 
BENJAMIN MOSER  
Anagrama 
832 pàgines i 24,90 !           7/4


