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las i Font, que, explicà, ho havia aconseguit
els darrers anys de la seva vida. Paral·lela-
ment, reobrírem la qüestió –sobre la qual
dúiem, ambdós, força temps treballant– de
com promoure a bastament la poesia catala-
na i, un cop més, concloguérem que calia in-
teressar les multinacionals –Vueling, per ex-
emple, li havia insinuat, uns mesos enrere–
com a copatrocinadores –conjuntament
amb els organismes oficials culturals, ara
força depauperats– de DVD (a quatre llen-
gües) sobre autors catalans, espectacles lí-
rics, etcètera. Aquest pla, no cal dir-ho, ro-
man pendent, i, doncs, l’hauré de reprendre
en solitari...

He volgut demostrar, amb tot això, que
Molas fou, sempre, un treballador de la cul-
tura catalana, coherent, fins al darrer mo-
ment. I, per acabar aquesta petita crònica vi-
tal, m’abelliria palesar que, per mitjà dels
discursos que es feren a la cerimònia de co-
miat, es digueren més de quatre veritats –ci-
to de memòria– sobre la seva persona.

Així, entre altres, l’historiador Josep Fon-
tana remarcà la independència de pensa-
ment de Molas –“que arribà a produir enve-
ges en més d’una ocasió”– i la seva lluita, tot-
hora, en favor del redreçament cultural ca-
talà –“potser, si m’hagués dedicat a la litera-
tura castellana, m’hauria fet ric i hauria estat
més conegut, però no ho vaig fer”, li havia
comentat–, ja des de la mateixa etapa fran-
quista –“alguns representants de la qual en-

cara no l’han abandonat”, inserí dins el seu
parlament–. El dramaturg Josep Benet i Jor-
net relatà anècdotes personals, com les pas-
sejades-tertúlia (d’anar-i-venir) que feien
per l’Eixample des del vespre fins a la mati-
nada, en sortir de les classes de Molas als Es-
tudis Universitaris Catalans –de les quals re-

marcà la dedicada al modernisme, que els
assistents consideraren tan genial que, al fi-
nal, es posaren, tots, dempeus–, i féu avinent
que, per a ell –i per a molts d’altres, entre els
quals m’incloc–, Molas fou un “mestre i un
amic”, i, també, d’alguna manera, “un pare”.
Finalment, Isidre Molas clogué l’acte, laic i
molt cordial, dient que “estava molt orgullós
d’haver tingut en Joaquim com a germà
gran”. La Lacrimosa, del Rèquiem de Mozart,
acomiadà, per desig exprés de Molas, tots els
assistents a la dita cerimònia.

Dimecres 18 de març, érem molts al Tana-
tori, sí, però no hi érem tots.

Adéu-siau, Molas, i, un cop més, moltes
gràcies! ❋
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ls lectors de l’Etcètera potser recorda-
ran que els últims dos divendres la
Núria Puyuelo i un servidor hem par-

lat d’un bon llibre de llengua escrit per deu
divulgadors lingüístics. Es titula Canvi
d’agulles.

Reprenc ara algunes observacions partint
de la justificació de la I Jornada d’Estudi de
la Implantació de la Normativa, que va tenir
lloc el 2013 a la Universitat Pompeu Fabra.
Joan Costa, ànima de la trobada, va subrat-
llar que el món acadèmic tenia el deure
d’identificar les formes normatives que no
eren usades, d’intentar explicar per què no
eren usades i de proposar solucions a possi-
bles fracassos. Diré només una de les apor-
tacions de la jornada que Canvi d’agulles té
poc en compte: hi ha una normativa oficial i
hi ha, també, una normativa no oficial.

En un dels capítols de l’obra, Magí Camps
defensa unes noves bases ortogràfiques per

als mots prefixats i compostos. La intenció
és més que bona i els arguments, també.
Camps és un gran lingüista. Tanmateix, la
nova norma no evitaria ni excepcions, que
hi continuarien sent com ara, ni la sensació
de recular en la implantació. Si els usuaris ja
saben escriure suís, ¿no és fer-ho complicat
haver d’aprendre que en els compostos han
d’escriure ssuís (per exemple, italossuís)?

Màrius Serra apunta que la percepció so-
cial de la normativa recau sempre en el dic-
cionari. I n’està tip, pel que diu. Doncs resul-
ta que Serra mateix promou el que denun-
cia. Fa uns pocs mesos va enviar un correu
electrònic per demanar a professionals i no
professionals de la llengua “quina paraula o
expressió demanaries a l’IEC que admetés al
diccionari normatiu”. Si disfrutar, làmpara i
bolso fossin en el diccionari, el català seria
més fàcil?

Ernest Rusinés, també maquinista del lli-
bre, l’encerta del tot: “Mantenir-nos en la
idea que circulem engavanyats és ignorar la
molta feina ja feta.” Els dubtes dels usuaris,
diu, són dubtes naturals. Quanta raó! Potser
el que és menys natural és que en alguns ca-
sos es vulgui col·loquialitzar la norma. Si ens
creiem que la correcció s’ajusta al registre,
per què la norma els ha d’abraçar tots? ❋
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L’apunt
Això del català. Podem fer-ho més fàcil?,
d’Albert Pla, va marcar un inici poderós en
la reivindicació d’un català més àgil i
senzill. Però no tots els autors hi estan
d’acord. Amb bones paraules, de Gabriel
Bibiloni, és exemple de defensa d’un català
més ric i menys interferit.




