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agarejo telemàti-
cament. Vull dir

que em passejo arreu
del món amb un dit
adolorit. El dit dels au-
toestopistes, el dit de

signatura dels analfabets, el que queda
recollit al DNI electrònic, el mateix pol-
ze enlaire que s’incorpora a les conver-
ses emoticones, el tinc adolorit. Dit
adolorit de passejar pel món en instan-
tànies d’altres, Tallinn, Cartagena d’Ín-
dies, Màlaga, Brussel·les, la Mussara,
Prades, Barcelona i pastissos i arros-
sos i menjars, i fesomies i cases i pai-
satges, quadres i gravats. El dit que es
desplaça pel mòbil i busca i troba, i en-
sopega sense buscar res en concret.

La gent passeja, passegem abocats
a aquestes finestres de butxaca,
aquests esvorancs que traslladen pen-
sament i idees a l’altra banda de món.
Una enciclopèdia, un diari, una ràdio i
una televisió, un cine i un llibre de bu-
txaca. Tot telemàtic. Badem telemàti-
cament.

A Estònia, ja fa anys que tenen l’Es-
tat al núvol, i a Tarragona hi ha hagut la

primera venda amb bitcoins, i als EUA
ja hi ha el primer supermercat sense
caixeres, on els càrrecs es fan al mòbil.
Una societat, un món en transforma-
ció, amb tics i gestos arrelats en l’èpo-
ca en què el dit gros només servia per
signar, en què l’analfabetisme era la
norma més estesa.

És clar que com explica el filòsof Jo-
sep Ramoneda, al final totes les amis-
tats del Facebook, o d’una altra xarxa
social, el que busquen és retrobar-se,
busquen el tacte, la mirada i la presèn-
cia, malgrat que el vincle i la comunica-
ció sigui telemàtica.

Fa una mica de fred deliciós, que diria
Eugeni d’Ors, i la pluja de les darreres
hores mulla carrers i la neu enfarina el
país. L’àmbit d’absències depassa els
cent dies. Que fa que ni la via telemàtica
serveixi per suplir presències, volgudes
en un cas concret gairebé com a pa-
rany. A escorcollar clavegueres i fronte-
res toca. Som, seguim, davant del fra-
càs llarg i sostingut de la política. La
mateixa que quan hi havia presència,
quan hi havia president a Palau, en re-
butjava la trobada directa i el diàleg.
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Seguim davant el fracàs llarg
i sostingut de la política. La
mateixa que quan hi havia
presència i president
rebutjava el diàleg
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m trobo en Joaquim Arenas i
Sampera, i em diu que avui, 27
de gener, fa anys. Vuitanta. “El

dia de l’entrada de les tropes de Fran-
co a Mataró?” “Tenia un any quan el
fet es va produir”. Joaquim Arenas,
l’autor efectiu de les lleis de normalit-
zació lingüística impulsades pels go-
verns de Jordi Pujol de les quals enca-
ra vivim i que són aquelles que alguns
partits polítics i alguns professors uni-
versitaris voldrien derogar, va ser el
meu segon mestre de català. No em
canso mai de recordar-ho ni de repe-
tir-ho. L’havia precedit en la funció pe-
dagògica el senyor Manuel Clariana,
que havia començat fent classes de ca-
talà mig clandestines en un local pro-
tegit pels escolapis, fins que al final els
mateixos escolapis el van contractar
perquè ens impartís la matèria als
alumnes, en horari escolar. Jo, que ha-
via assistit a les classes clandestines
primer per imperatiu patern i després
perquè m’agradaven, em vaig trobar
un dia el senyor Clariana a l’aula. L’as-
sistència a les seves classes era obliga-
tòria, però com que no puntuaven als
exàmens, diguem que els alumnes ens

E

les vam prendre amb una certa barrila
i amb una certa crueltat cap al profes-
sor. El senyor Clariana va claudicar,
però la voluntat escolàpia es va mante-
nir ferma, i és així com el curs següent
vam tenir de professor Joaquim Are-
nas, més jove i més resistent. “L’oïda
és un sentit”, ens dictava perquè
aprenguéssim a situar les dièresis.
“L’àvia tenia una gàbia plena d’avi-
ram”, per estar atents a les “v” i a les
esdrúixoles. “Aviram? Què vol dir avi-
ram?” Ho ignoràvem no perquè fóssim
nens de ciutat sinó perquè estàvem
obligatòriament escolaritzats en cas-
tellà. “El pare i la mare...” I escrivíem

“el pare y la mare”. Les y se’ns escapa-
ven pertot. O “la mara”: ¿que no aca-
baven en a, les paraules femenines? El
1968 va ser un Any Fabra, i ens va dur
a Barcelona, a visitar una exposició
commemorativa. “On era?”, li pregun-
to perquè no sé situar el lloc. “A l’Insti-
tut d’Estudis Catalans”. Tot clandestí
o tolerat a mitges: Pompeu Fabra,
l’Institut... A Mataró, aquell any, un
grup de ciutadans, entre els quals Are-
nas, va aconseguir que l’Ajuntament
dediqués un carrer i un petit monu-
ment a Fabra. Avui el monument ha
estat desplaçat davant l’enorme i acti-
va biblioteca que duu el nom del filò-
leg, situada en un barri majoritària-
ment castellanoparlant on els joves
majoritàriament saben parlar en cata-
là, i l’escriuen, perquè Joaquim Arenas
i Sampera va contribuir a elaborar les
lleis que ho han fet possible.

Ens trobem en un altre Any Fabra.
Coincideix amb la discussió sobre el
model educatiu català, que vol dir les
ganes que alguns tenen d’eliminar-lo.
Massa català, també a les Illes o a Va-
lència. Ai, els 27 de gener! Per quants
anys, Joaquim Arenas?

“Joaquim
Arenas, el meu
mestre de català, fa
avui 80 anys

Vuits i nous

Any Fabra
Manuel Cuyàs


