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HISTÒRIA  GEMMA BUSQUETS

Sense les dones no hi ha revolució
n les eleccions del 19 de novembre
del 1933, el Bloc Obrer i Camperol
(BOC) presenta dues dones: Maria

Recasens per la circumscripció de Barcelo-
na i Carme Martí Banqué per la de Girona.
Era el primer cop que les dones podien vo-
tar, i Maria Recasens i Carme Martí Ban-
qué van ser les úniques dones incloses en
una candidatura. Carme Martí Banqué
apareix al llibre Las militantes del POUM,
de Cindy Coignard. La historiadora nor-
manda i professora de la Universitat París
VIII hi afegeix la professió de modista i
militant del BOC –que el 1931 havia creat
el grup femení amb la finalitat de l’emanci-
pació de la dona–. Poques referències més

E hi ha a l’hemeroteca d’una dona que, com
altres, estaven compromeses i actives polí-
ticament. Quina va ser la seva trajectòria
vital i la seva participació i acció militant
en el partit? I el seu pensament i ideari en
un context esperançador i alliberador per a
la dona com la Segona República? Aquest
silenci és revelador, un cop més, de la invi-
sibilitat de la dona en la història. I és el que,
en certa manera, reivindica Cindy Coig-
nard en aquesta anàlisi històrica sobre la
contribució de les dones del POUM (Partit
Obrer d’Unificació Marxista) en la dinà-
mica de transformació revolucionària vis-
cuda durant la República i la Guerra Civil.
A Las militantes del POUM es fa una radio-

grafia d’unes dones emancipades en una
societat patriarcal i conservadora. Les tro-
bem a la rereguarda, escrivint articles a
L’Espurna sobre la prostitució –“una bava
de la societat burgesa”– i el sexe: “Abans
d’alliberar-se del jou del burgès, ha de fer-
ho del pare, del mascle... La dona aconse-
guirà la total emancipació el dia que faci
vida sexual havent allunyat el perill de la
concepció indesitjada.” Un Erasmus va
portar, fa vuit anys, Cindy Coignard a Gi-
rona, on seduïda per la mestra i regidora
Antònia Adroher va iniciar aquesta recer-
ca que ara ha compilat en un llibre en què
constata la “validesa actual dels ideals re-
publicans”. ❋
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LINGÜÍSTICA DAVID PALOMA

única guia que de debò guia so-
bre la nova normativa gramati-
cal (2016) i ortogràfica (2017)

de l’Institut d’Estudis Catalans és obra
de Jordi Ginebra. L’autor presenta cent
punts en relació amb els quals hi ha no-
vetats i vint-i-cinc punts que no han
canviat. La manera de fer-ho és ben
simple: títol del fenomen i els exemples
imprescindibles; si s’escau, només un. I,
de tant en tant, alguna nota.

En el primer cas, el de les “construc-
cions, trets i usos admesos en la GIEC
[gramàtica de l’Institut] que fins ara es-
taven oficialment condemnats”, els ex-
emples de noves admissions s’acompa-
nyen de la frase “També continua sent
correcte”, amb l’exemple o els exemples
corresponents, i un repertori escollit
d’abreviacions. En el cas dels punts que
no han canviat, “i que certs autors o sec-
tors preveien que podrien canviar, per-
què han estat tema de debat en els úl-
tims anys”, la fórmula és similar: exem-
ples correctes i solució incorrecta.

Ginebra hi afegeix un capítol miscel-
lani de cinquanta punts, amb informa-
ció nova, aclariments i aspectes poc re-
solts, i un altre de deu punts sobre orto-
grafia. L’autor aconsegueix el que es
proposa: ajudar a aplicar els preceptes i

L’

La guia
que guia

orientacions de la gramàtica i de l’orto-
grafia.

Són de lectura imprescindible la ma-
teixa introducció, gairebé servida com
a unitat docent, i un apèndix necessari
de termes i conceptes gramaticals a què
convé recórrer quan el títol del feno-

men pugui ser un obstacle: “verb cau-
satiu”, “relativa lliure”, “oració quasire-
lativa deòntica”...

Per què la guia utilitza les expres-
sions correcte i incorrecte, quan la gra-
màtica ja no les promou? L’autor diu
que és per comoditat expositiva. Cor-
recte significa “adequat a la llengua es-
tàndard” i incorrecte, “inadequat”. Jo hi
afegiria un argument d’eficiència de
comprensió. El lector ja sap què ama-
guen les etiquetes de la (in)correcció,
però potser li feien fer una ganyota les
indicacions “més corrent i preferible”,
“tendència en...”, “propi dels registres
formals”, etcètera. Aquesta guia el re-
conciliarà amb la llengua. ❋
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