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a mort del doctor Badia i Marga-
rit va coincidir amb un repàs que
jo estava fent d’aspectes del Dic-
cionari Català Valencià Balear.

A Badia i Margarit el vaig conèixer quan
ell estava acabant la carrera i jo tot just
m’hi matriculava, en aquella Universi-
tat, l’única existent els primers anys de
postguerra, dominada pel règim fran-
quista, desposseïda de la seva condició
d’autònoma i mancada, per exili o “de-
puració”, de molts dels cervells doctorals
que l’havien enaltida pocs anys abans. Jo
no vaig tenir-lo de professor, però sí de
referent, perquè, en ingressar a la secció
filològica de l’Institut, el vaig tractar a
bastament, constatant, com tots els al-
tres membres, la densitat i claredat dels
seus criteris en tot moment. Era un
company de grau superior, respectat de
manera especial per tots nosaltres, i cor-
respost per ell amb la seva humilitat, ac-
cessibilitat i el seu sentit de servei.

JO EL VAIG VEURE SEMPRE COM un volun-
tari de la llengua, algú per a qui la llengua
és digna del respecte d’una mare, que
s’estima i es venera i es fa el possible per
enaltir als ulls de tothom. La llengua, en
els darrers cent cinquanta anys, ha estat
servida per científics, responsables de
l’administració i per la gent plana del
carrer. I, a banda d’aquests grups, hi ha
hagut una legió de voluntaris de la llen-
gua, que van des dels que feien revistes
de curta vida al segle XIX, quan el català

L encara no s’havia modernitzat, fins als
que, en els anys de repressió, particular-
ment durant la segona i llarguíssima dic-
tadura, es van moure fent classes, confe-
rències, escrivint fullets, revistes clan-
destines i pintades. Recordem una figu-
ra avui desconeguda de les darreres ge-
neracions, Joan Ballester i Canals, un lli-
breter que, els anys seixantes del segle
passat, sota el lema Entre tots ho farem
tot, fou un incansable enllaç entre
grups, ensenyants, activistes, centres
culturals de barris o de pobles, i redac-
cions de revistetes. Els voluntaris de la
llengua no són només les parelles lin-
güístiques o els autors de columnes dedi-
cades a correcció de llenguatge, o estu-
diosos dels neologismes: voluntaris de la
llengua n’hi ha hagut sempre, des de
Verdaguer fins a la també gran figura
d’Antoni Maria Alcover –coincidència
de nom de fonts amb el doctor Badia, per
cert–, que començà i encarrilà l’Obra del
Diccionari..., com es va conèixer la llar-
ga campanya per posar en marxa el gran
diccionari comprensiu de tot el domini
lingüístic, el DCVB, i que tingué aviat un
col·laborador i continuador que taxati-

vament qualifiquem de paradigma del
voluntari: Francesc de Borja Moll, el qual
sacrificà la vida, de dalt a baix, per aquell
diccionari, prodigiosament ric, encetat
per l’enèrgic canonge. Dos illencs amb
voluntat de voluntariat.

EL 1950, A BARCELONA, vaig assistir a una
conferència de Francesc de B. Moll, de
les moltes que escampà pels Països Cata-
lans –si no les hi prohibien– fent promo-
ció del Diccionari..., que des de comen-
çaments del segle, havia sofert entre-
bancades, interrupcions i destorbs, i so-
bretot, no se sostenia econòmicament i
s’anava confegint amb estrenus jornals
de dia i vetlles de nit del mateix Moll i els
seus col·laboradors. Aquests elements
no eren només els dels despatxos i les fit-
xes sinó milers de corresponsals, molts
d’ells ja contactats per mossèn Alcover,
que des de viles i llogarrets de tot el mapa
enviaven formes de dir, mots típics, de-
nominacions d’estris domèstics o parts
d’eines agrícoles i industrials, noms de
balls i de cançons, dels fenòmens meteo-
rològics, etc. Tot això no era remunerat,
ni tan sols els viatges que des de la Cata-
lunya del Nord fins a Eivissa, Vall de Rou-
res, Elx o l’Alguer feien els autors. Tot se
sostenia pels voluntaris lingüístics, i el
DCVB fou una de les armes que va salvar-
nos la riquesa dels nostre lèxic.

LA NOSTRA TERRA és rica en fruits; i entre
els excel·lents, el del voluntariat.
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EL
DIBUIX

Fer

urant un temps els malabars van ser
habituals en parcs com el de la Ciuta-

della. Ara, en forma de fràgil fil argumen-
tal, s’han traslladat al Parlament. En el seu
torn de conferenciant, el líder del PSC, Mi-
quel Iceta, va dir que la majoria del país no
volia la independència i que això s’havia
demostrat el 9-N. És curiós que el 9-N, al
qual se li han penjat tantes llufes, cadascú
l’utilitza com li plau. Els unionistes, i entre
aquests, el PSC, s’obliden de la mobilitza-
ció ciutadana que el va fer possible, amb
milers de voluntaris a les taules i als quals
ara es tendeix a menystenir (i, ja que hi
som, també es menysté els gairebé 1,9 mi-
lions de ciutadans que van votar sí i sí). Pe-
rò és que els sobiranistes, en el seu torn
malabar, s’obliden de comptar quines xi-
fres de sí i sí caldrien per fer efectiva la in-
dependència. I es perden en debats ab-
surds on tothom, poc o molt, amaga la pi-
loteta, com els trilers de la Rambla.

Iceta deia que la independència no és
possible perquè, entre d’altres coses, cal
l’acord entre dues parts. I, en canvi, propo-
sava la condonació de part del deute auto-
nòmic per part del govern espanyol o una
reforma federal que també necessita
l’acord entre les dues parts. Mentrestant,
els partits sobiranistes li posen en safata
que faci bandera dels “problemes reals”, la
sonsònia d’altra banda habitual en els ma-
labars d’aquesta mena. Dos anys després
de l’acord per la pregunta de la consulta
–que, amb perdó, ara fa riure–, més d’un
mes després d’una consulta salvada tant
sols per la implicació de la gent –el que ha
salvat, sempre, aquest país–, ara cal
aguantar el xàfec de les llistes. Curiosa-
ment, encara que diguin el contrari, el de-
bat més partidista de tots. Torna el perill
de l’estretor d’un invent que, com el 9-N,
tingui no gaire més que un caràcter sim-
bòlic sense aplicació pràctica. Si l’acord
que presenten és només de cara a la gale-
ria, ja hi serem pel tros. Quan es gasta tant
una paraula –acord, unitat, els problemes
reals– acaba per no tenir sentit. No caldria
aclarir, per exemple, els percentatges ne-
cessaris per referendar la força del sobira-
nisme? Els partits del dret a decidir van ta-
par-se el nas perquè el 9-N fos un èxit. Pe-
rò què volia dir això? I què s’havia de fer
després amb ell? En una situació sense re-
gles establertes perquè la banda unionista
–aquí i a l’Estat espanyol– no reconeix res,
irromp l’estratègia i la pressió, un joc que
ara com ara els partits sobiranistes estan
perdent a còpia de gols en pròpia porteria.
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