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Una mica d’apocalipsi

FEMINITATS ADA CASTELLS

ra està de moda parlar de fulls de ru-
ta. Tothom en voldria un per al seu
negoci, per al seu país i fins i tot per a

la seva vida. Els imprevistos no agraden, més
aviat destaroten, ens confirmen que la reali-
tat és complexa. Fa temps que el món de
l’edició va per aquests mars sense cap full de
ruta, més aviat navega amb sensació perma-
nent de naufragi. Després de Sant Jordi ens
hem agafat a una boia brillant i falsa, dient
que s’han venut més llibres que en anys ante-

A riors, però i què? La realitat del dia a dia és la
reducció de plantilles, el tancament de col-
leccions i la falta d’avançament de drets per
als autors. El present és un fàstic i el futur no
s’acaba de veure clar o, encara pitjor, espanta
en forma d’un monstre pirata amb el seu lli-
bre electrònic sota el braç.

Hi ha qui encara creu que serà possible ti-
rar endavant i munta una llibreria al Poble-
nou i li posa el nom irònic de No Llegiu i va i
li funciona, i hi ha qui treu una petita nova

col·lecció de poesia i comença amb Rostoll,
de M. Dolors Coll, i també li va bé perquè
l’objectiu no són els diners sinó el gust de pu-
blicar. Sí, potser això de la literatura sempre
s’ha fet així. Però, no ens enganyem, la gran
notícia seria que l’índex de lectura, la mare
dels ous, es disparés i aquí sí que no hi ha full
de ruta sinó una passivitat eterna per part
dels governants. Quan s’adonin que la indús-
tria editorial és una de les que podrien apor-
tar més riquesa potser ja serà massa tard. ❋

quest cap de setmana se celebra la XII
Fira Modernista de Terrassa. És un
agradable viatge en el temps, amb

moltes activitats que transporten el visitant
més d’un segle enrere. A la fira de fa dos anys
hi va arribar Pompeu Fabra en persona, que
va parlar de la seva vida (aleshores vivia a Bil-
bao) i que va aprofitar l’ocasió per presentar
la Gramática de la lengua catalana, escrita en
castellà. L’any passat va sorprendre la “lletra
de convit que a tots els amichs d’aquesta llen-
gua envia Mossèn Antoni M. Alcover”. Cen-
tenars de visitants van col·laborar a confegir,
cadascú amb una paraula, “el tresor mereve-
llós de la riquesa, de la opulencia impondera-
ble, estupenda, que en paraules, frases, ada-
gis, modismes y formes té escampada y es-
pargida la nostra llengua”.

El segle XIX podria haver estat el segle de la
mort del català, tal com ha escrit Albert
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La llengua en el modernisme
Branchadell (L’aventura del català). És cert
que la majoria de la població continuava sen-
se saber altra llengua que no fos la catalana,
però també ho és que cada vegada s’havia de
fer servir més el castellà. El català es parlava
en l’àmbit privat i el castellà, a mesura que
passaven els anys, servia cada vegada més per
a tot el que fos oficial. Valentí Almirall va es-
criure que “en la llengua dels vencedors se’ns

mana, se’ns judica, se’ns ensenya”. Tanma-
teix, això no va preocupar gens els prohoms
de la Renaixença, que van lloar la superiori-
tat del castellà per expressar pensaments filo-
sòfics i cosmopolites. Són paraules del ma-
teix Milà i Fontanals.

Tres fets van marcar el darrer quart del se-
gle XIX: per primer cop Catalunya va rebre
una onada d’immigració de parla castellana;
també per primer cop hi va haver un movi-
ment polític que va defensar el català com a
llengua oficial (el 1892 es van aprovar les fa-
moses Bases de Manresa), i es va començar a
gestar la solució per a una llengua que cadas-
cú escrivia com volia. Parlem de la campanya
lingüística de L’Avenç i del líder que en va
sortir: Pompeu Fabra. Aquest any, a la Fira
Modernista de Terrassa, es parlarà de la llen-
gua catalana en el modernisme. Se n’ocupa el
Grup d’Estàndard Oral. ❋

Un ball d’època
de la Fira Modernista
de Terrassa de fa un
parell d’anys
ANDREU PUIG

Sabíeu que...
El 30 de novembre del 1895, Àngel
Guimerà va entrar de president a l’Ateneu
Barcelonès amb un discurs en català. Això
va provocar un veritable escàndol.




