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l diputat del grup
mixt al Parlament

Xavier García Albiol va
afirmar, aquest di-
lluns, que el fet que
l’exdiputada de la CUP

Anna Gabriel hagi decidit quedar-se a
Suïssa i no anar a declarar al Tribunal
Suprem posa de manifest que “aquells
que són tan valents al Congrés o al
carrer de llançar missatges en contra
d’Espanya i intentar incendiar la pobla-
ció (...), a l’hora de la veritat, quan són
ells que han de donar compte davant
de la justícia, són covards”. Covard és,
segons el diccionari de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, la persona que “té por
del perill”. La por és, tot sigui dit, una
emoció ben humana; i, per tant, es fa
difícil retreure-la més enllà de la prepo-
tència i la fatxenderia, dues actituds
ben característiques del diputat del
grup mixt. Es fa difícil, en tot cas, quali-
ficar com a covarda l’actuació d’una
persona que opta per un exili ple d’in-
certeses; i encara més quan es veu
obligada a fer-ho per “la impossibilitat
de tenir un judici just”. No es tracta

d’un argument menor; sobretot si te-
nim en compte com funciona la justí-
cia espanyola, amb “fiscals de confian-
ça” (Sánchez Camacho dixit), jutges
que es canvien a conveniència (cas
Gürtel), ministres que anuncien inhabi-
litacions i sentències (Rafael Catalá)
abans que es produeixin, i una aplica-
ció del Codi Penal a la carta dels inte-
ressos del PP. El govern espanyol ha
promogut una “causa general” contra
l’independentisme en la qual no exis-
teixen ni la racionalitat ni els límits, tal-
ment com la que va instruir el fran-
quisme. L’objectiu, com aleshores,
consisteix a liquidar l’oposició i immo-
bilitzar la ciutadania; i, per fer-ho pos-
sible, ha ressuscitat els “delictes d’opi-
nió”, ha restablert l’esperit inquisitorial
i ha perseguit les persones no per pos-
sibles delictes que hagin comès, sinó
per les seves opinions polítiques. En
tot cas, doncs, García Albiol hauria de
preguntar-se si la covardia és atribu-
ïble a aquells que fugen de tot això o
als que recorren a la repressió i l’auto-
ritarisme perquè, com sempre, tenen
por al diàleg i a la democràcia.
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Keep calm
Pere Bosch i Cuenca

La covardia de
García Albiol

Xavier García Albiol hauria de
preguntar-se si la covardia
no és molt més atribuïble als
que recorren a la repressió
per por a la democràcia

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

entre Picasso pintava Les se-
nyoretes del carrer d’Avinyó,
Pompeu Fabra elaborava la

gramàtica catalana i els seus dicciona-
ris. Li va sortir una obra cubista, espe-
rit del temps: les verticals dels apòs-
trofs, les horitzontals dels guions, les
diagonals a dreta i esquerra dels ac-
cents, el punt volat... El tennis és un
joc cubista. Pompeu Fabra el practica-
va. El punt volat de les eles geminades
és la pilota que vola entre els límits de
la pista. La ce trencada, que és la falç
de la c i de l’abecedari, està pensada
perquè figuri en els bodegons amb dia-
ris de Braque i del mateix Picasso, o
està extreta d’aquestes obres. No gosa-
ré dir que tingui alguna cosa a veure
amb la insígnia de la Revolució Russa
que llavors es congriava. Fabra la va si-
tuar de seguida a la revista L’Avenç,
que fins llavors s’havia dit L’Avens. To-
ta una declaració de principis, també
artístics, o visuals. Va fer mal als ulls
als que escrivien “ab”, “cassador” o
“tranquilament”. Ja s’ha vist que havia
de ser “amb”, “caçador” i “tranquil·la-
ment”. Alguns malintencionats han
dit que Fabra va fer unes normes que

M

anaven a la contra de les del castellà.
Més aviat les va confeccionar mirant
amb naturalitat el francès. Els cata-
lans il·lustrats de l’època llegien en
francès amb més facilitat que el propi
català, que anava curt de publicacions.
Els llibres més antics de l’Ateneu Bar-
celonès, entitat que Fabra va presidir,
en són testimoni. N’hi ha més en fran-
cès que en castellà. L’adhesió imme-
diata i general a les normes de Fabra
per part dels escriptors de l’època s’ex-
plica també per aquest afrancesament
previ. Quan Picasso visitava el prostí-
bul del carrer d’Avinyó de Barcelona ja
sabia que pintaria l’obra fundacional

del cubisme a París.
L’Institut d’Estudis Catalans va su-

primir l’any passat molts accents dia-
crítics fixats per Fabra. Va simplificar
també el joc de pronoms febles. A mi
ja m’està bé però pateixo pel patrimo-
ni cubista del català i penso si per do-
nar satisfacció a la graderia no substi-
tuirem les regles del tennis per les del
futbol. L’u a zero no tindrà mai la for-
ça de l’enigmàtic quinze a res. Alterar
un pronom a “digues-li-ho” és com
treure del quadre una senyoreta del
carrer d’Avinyó.

Avui comença l’Any Fabra. Per cele-
brar-ho, el govern de Madrid i els par-
tits que li donen suport han anunciat
l’atac a la immersió del català a les es-
coles, manera fina i inicial de dir que
el català els fa nosa pertot. Ja els en va
fer durant el franquisme, i sempre.
L’obra de Fabra va tenir poc temps per
desenvolupar-se: aviat va venir la guer-
ra. Ara rep noves invectives. Fabra,
exiliat, va morir a Prada del Conflent,
al peu del Canigó i en la Catalunya
d’administració francesa. Mossèn Cin-
to, prefabrià i previsor, ja havia dedi-
cat Canigó “als catalans de França”.

“La ce trencada
està extreta d’un
bodegó amb diari
de Picasso o Braque

Vuits i nous

Fabra cubista
Manuel Cuyàs




