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control de la política de guerra pel Ministeri
de Defensa explicà, en part, però també
simptomàticament, el descabdellament de
la caiguda de Barcelona (gener del1939). Ai-
xí, la lectura del Diari de la Guerra Civil de
Josep Tarradellas entre novembre del 1938 i
gener del 1939 pot complementar Els dar-
rers dies de la Catalunya republicana, de Ro-
vira i Virgili.

Josep Tarradellas. La Guerra Civil aporta
una anàlisi –i fonamentalment documenta-
ció arxivística– d’una etapa políticament
clau que ajuda a esclarir clarobscurs i con-
tradiccions internes, però també revela la
matriu essencialment nacionalista del repu-
blicanisme espanyol (d’esquerres). ❋
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Indústria
de guerra

organització de la Comissió de la In-
dústria de Guerra fou la fita més des-
tacada –amb el Decret de Col·lecti-

vitzacions– de la Catalunya revolucionària.
La capacitat de gestionar i produir en totes
les àrees socials segons les necessitats com a
nació en lluita contra el feixisme fou un as-
pecte determinant –si més no des de juliol del
1936 fins al maig del 1937–. La trajectòria de
Josep Tarradellas, doncs, s’ha d’analitzar en
aquest escenari complex, que demanava re-
gularitzar les transformacions econòmiques
en un escaquer de diverses –i sovint contra-
posades– estratègies polítiques.

Martín Ramos estableix amb claredat en
l’estudi introductori el desenvolupament del
lideratge i l’autoritat política de Tarradellas
pel que feia a la capacitat d’entesa amb sec-
tors rellevants de la CNT. Aquest és un aspec-
te no gens menor atesa l’hegemonia sindical
anarquista en els primers moments de l’alça-
ment popular antifeixista. D’altra banda,
també s’hi palesa una certa contraposició en-
tre la iniciativa de qui fou conseller en cap i la
capacitat –de vegades dubitativa– del presi-
dent del govern, Lluís Companys.

Un aspecte a destacar del text de Martín
Ramos és el conflicte polític causat pel go-
vern republicà espanyol envers la necessitat
d’autogestió financera de la Generalitat pel
que fa a l’abastiment d’infraestructura de
guerra. La funció de Tarradellas fou determi-
nant en convertir el Banc d’Espanya en enti-
tat finançadora nacional i tenir un fons eco-
nòmic a París. Malgrat aquest esforç –a partir
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de maig del 1937– el directori republicà es-
panyol envaïa competències del govern ca-
talà en matèria de la indústria bèl·lica, fins al
punt de la seva recentralització en la sotsse-
cretaria d’Armaments. Aquest aspecte no
feia altra cosa que reflectir una creixent de-
pendència política de la Generalitat envers
l’Estat espanyol. La carta reproduïda de
Lluís Companys a Juan Negrín (21-I-1938)
és, en aquest sentit, reveladora.

La darrera part de la introducció –De la
derrota política cap a la derrota militar (agost
1938-febrer 1939)– explica molt bé el doble
conflicte polític: exterior (Republicà espa-
nyola) i interior (PSU). Tot plegat la crisi
d’agost del 1938, causada pel progressiu
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LINGÜÍSTICA DAVID PALOMA

odria ser el títol d’una novel·la
d’aventures, en què els protagonistes
lluiten per obtenir un còdex. Però no-

més és el títol d’un projecte de recerca (una
aventura, avui en dia) titulat Diatopia i canvi
lingüístic. Scripta i variació dialectal, en què
els directors, Joan Veny i Àngels Massip, han
sabut enfilar impecablement la història ba-
leàrica: primer va ser la Scripta eivissenca
(2009), després la Scripta menorquina (2011)
i ara la Scripta mallorquina.

Aquest neologisme designa la llengua es-
crita en un espai determinat i restringit nor-
malment a l’època medieval, per bé que Veny
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Projecte ‘Scripta’

i Massip n’han eixamplat l’abast fins a l’ac-
tualitat. L’objectiu ha estat seleccionar un
munt de textos sobretot no literaris, entre els
segles XIV i XXI, pertanyents a temes i regis-
tres ben diferents: sermons, edictes, corres-
pondència, llibres de comptes, inventaris,
testaments... Hi ha de tot, i de cada text (en el
cas mallorquí n’hi ha 347!, aplegats en el pri-
mer volum i ordenats cronològicament),
se’n fa un comentari lingüístic completíssim.
El segon volum, de 300 pàgines, conté només
l’índex de mots.

La importància de la Scripta per al progrés
dels estudis diacrònics és extraordinària.

L’explotació d’aquests materials permetrà
datar, entre altres fenòmens, un canvi lin-
güístic determinat, l’aparició d’elements in-
novadors i també primeres documentacions.
Entre tants exemples, destaco la representa-
ció de la vocal neutra tònica: és a partir del se-
gle XIX que apareix la grafia ê, amb accent
circumflex, per representar aquest so.

I l’aventura continua, ja que “el desig dels
editors és de continuar, en anys successius,
amb la publicació de les Scriptae rossellone-
sa, algueresa, nord-occidental i valenciana”.
L’enhorabona als directors, als autors dels
comentaris i als col·laboradors. ❋
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