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La presó deixa de rebre
preventius, que ara ingressaran
a Brians 1, i a l’abril començarà
el buidatge definitiu, que
culminarà el mes de juny.

10
anys

20
anys

Els usuaris del primer dia lloen
la puntualitat i la gran
comoditat del TGV. El trajecte
amb tren dura 40 minuts
menys que l’avió.

El secretari general de l’ONU,
Kofi Annan, inicia amb bon peu
la missió de pau a l’Iraq per
aconseguir una sortida pacífica
de la crisi amb els Estats Units.

La fi de la Model El nou transport Missió de pauTal dia
com
avui fa...

s ben trist que en
el moment polític

més important que
pot tenir mai una so-
cietat (constituir-se o
no en un estat nou de

trinca, els límits entre la llei donada i
les noves majories que la qüestionen,
entre els reglaments i les llibertats, en-
tre la repressió per protegir l’statu quo
i la democràcia de poder canviar-lo),
en un moment així, dic, és ben trist que
el nivell del debat públic sigui tan i tan
baix com per criticar, des de posicions
aparentment serioses, que una antica-
pitalista hagi buscat aixopluc jurídic en
“el nucli dur del capitalisme financer
com és Suïssa”. En l’era de les fake
news, no podien faltar les fake opinions
amb argumentacions de nivell de P3
de demagògia. Però senyors, que no
eren els de la CUP, els de la demagògia
fàcil?

En lloc d’entrar a fons en els motius
que poden portar una dirigent política
a refugiar-se de l’esperpèntica i venja-
tiva persecució judicial i política que
s’ha posat en marxa a l’Estat, el nivell
de moltes anàlisis d’urgència va ser
qüestionar amb un punt de befa que
no hagués anat a Veneçuela o a Cuba.
Mentre en aquest país ens estem ju-
gant la convivència i la democràcia i
centenars de persones es juguen pre-
sons i exilis per haver intentat donar
sortida institucional a la demanda
d’una majoria política, alguns s’entes-
ten a fer anar caricatures de parvulari,
en un esquema segons el qual a Suïssa
hi va a esquiar i a ingressar diners la
gent de bé –amb B de Bárcenas– i Es-
panya és un paradís de democràcia
gràcies a una transició exemplar –amb
E d’Estremera.

L’independentisme debat interna-
ment aquests dies entre el pragmatis-
me de fer govern per salvar les naus i
recuperar forces per a més endavant, i
la legitimitat de mantenir la pugna
amb l’Estat encara que això signifiqui
més presó i més bloqueig democràtic.
Un debat difícil que cada dia veiem
com el desgasta i fa posar nerviosos
els acòlits. Però encara és més dur el
debat que tenen davant dels nassos
els partidaris d’una Espanya unida: val
la pena mantenir a través d’una re-
pressió que enfanga la política i la justí-
cia espanyoles a nivells que mai no
hauríem imaginat? Poden mirar cap a
una altra banda amb acudits de pati
d’escola, però el rellotge perquè la de-
mocràcia espanyola es contempli al-
gun dia al mirall continua avançant.I
ara, a més, amb una precisió suïssa.
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Amb precisió
suïssa

“Va fer de
l’estudi científic de
la llengua la seva
vocació, la seva vida

a som de ple en l’Any Fabra, que té
com a comissari —quins ois que em
fa venir, aquesta paraula!— el filòleg

Jordi Ginebra. Celebrem els 150 anys del
naixement de l’il·lustre lingüista (que va
morir en fa setanta) i el segle rodó de la pu-
blicació de la seva Gramàtica catalana.
No pot mancar, doncs, un record sobre el
seny ordenador de la llengua catalana. I
ara encara menys, que és temps de re-
pressió, una època en què la dreta –i no
tan dreta– espanyola torna a fer servir
l’espantall de la llengua d’una manera ab-
solutament irresponsable.

ABANS, PERÒ, PERMETEU-ME una reflexió
sobre la cultura catalana: que estranya, i
que meravellosa que és, aquesta petita
cultura que ha estat capaç de produir filò-
legs de l’estatura d’Antoni M. Alcover,
Pompeu Fabra, Joan Coromines o Joan
Solà. Sempre miro d’explicar-ho als meus
alumnes: allò que està reservat a la feina
pacient, de molts anys, d’una Acadèmia
de la Llengua –representativa de tots els
territoris i ben nodrida de membres pen-
sants (i actuants)–, aquí s’ho han carre-
gat a l’esquena, com un deure indefectible

J i com una inajornable contribució moral a
la llengua que ens defineix, homenots del
ram de la filologia com aquests que acabo
de consignar, entre uns quants més. Alco-
ver (i Francesc de Borja Moll), amb un dic-
cionari que és un tresor únic al món, i que
als que escrivim en català ens omple de
goig poder consultar ara i adés per trobar-
hi, tan sovint, complicitats insospitades.
Coromines, no amb un, sinó amb dos
(tres, de fet) diccionaris que representen
sengles catedrals. Solà, amb les seves di-
verses i valuoses contribucions...

VA SER, PRECISAMENT, GRÀCIES a l’enyorat
professor i amic Joan Solà que em vaig fer
conscient de la magna obra de Pompeu
Fabra –un home a qui solem dir Fabra, a

seques, i per a qui ens hauríem d’estalviar
l’excessiva familiaritat d’anomenar-lo no-
més pel nom, com fan alguns–: “Fabra
aconseguí d’unificar i modernitzar l’orto-
grafia (1913, 1917), que era un dels mal-
sons i una pedra d’escàndol de tot el segle
XIX; després establí el nucli més essencial
de la gramàtica (1918), i finalment publi-
cà (1932) el diccionari que ha estat la guia
fonamental de la llengua fins als últims
anys”. No s’hi va pas posar per poca cosa!

EL QUE SEMPRE M’HA ADMIRAT MÉS del per-
sonatge és que el seu destí no estava es-
crit: ell era químic. Però va fer de l’estudi
científic de la llengua la seva vocació, la se-
va vida. Fabra és una icona, que es diria
ara. Encara avui en reconeixem el mes-
tratge. Que la commemoració d’aquest
Any Fabra ens doni forces i raons per
combatre moralment, i fermament, tots
aquells que voldrien veure de bell nou, al
cap dels anys, el nostre vigorós català re-
duït als usos familiars, constret cada ve-
gada més per una implacable diglòssia
que deleja la conversió d’una antiquíssi-
ma llengua de ciència i cultura en un la-
mentable patuès.

Jordi Llavina. Escriptor

Els aniversaris de Fabra
Tribuna

La llengua com
a instrument
b Es diu en català que una co-
sa com més es remena més
pudor fa i, pel que es veu, te-
nim especialistes en aquesta
tasca. Encara que són molts,
per sort la immensa majoria a
Catalunya es mouen dins els
més estrictes cànons de la lò-
gica i el seny. Ara es remena
per enèsima vegada el tema de
la llengua a les escoles a pro-
posta de l’inefable govern de
l’Estat. És penós que de tant en
tant haguem de defensar de
nou la nostra parla. El lamenta-
ble és que catalans com el Sr.
Xavier Garcia Albiol es despen-
gin amb aquesta frase: “No
usar la llengua com a instru-
ment polític”. Jo li responc: qui
és qui utilitza la llengua com a
instrument polític? Que jo sàpi-
ga el català és l’idioma autòc-
ton de Catalunya i els catalans
sabem ambdues –català i cas-
tellà–com mana l’Estatut i en
general alguna més. Li diré que

quan en saps dues es més fàcil
aprendre’n d’altres. Que no ens
passi com algun governant que
ens representa pel món sense
entendre l’anglès. Sr. Albiol,
quedi’s a casa que els resultats
no l’acompanyen.
BONAVENTURA BOSCH
San Joan Despí (Baix Llobregat)

El dilema
independentista
b L’independentisme està di-
vidit entre dues opcions. 1. Fer
Puigdemont president per res-
taurar la legalitat del govern,
usurpada per l’Estat espanyol
de forma il·legal i antidemocrà-
tica. 2. Oferir a Puigdemont un
càrrec representatiu de màxim
nivell i fer president un polític
lliure de processos judicials,
amb l’objectiu immediat d’ini-
ciar l’acció de govern, alliberar
els presos polítics, suspendre
l’article 155 i implementar una
projecte social de caire republi-
cà. Però la situació actual és
tan complicada que és ben

comprensible dubtar sobre
quin és el millor camí. Atribuir
les discrepàncies a l’afany de
poder dels partits, en aquest
moment de repressió, em
sembla injust, improcedent i
un benefici per als contraris.
Cal, això sí, el màxim esforç per
mantenir la unitat i fer una
anàlisi objectiva de les opcions.
La primera comporta la manca
de tot altre suport al govern in-
dependentista, la seva suspen-
sió automàtica, seguir amb el
155 i l’augment de la repressió.
Amb la segona hi haurà també
un enfrontament amb l’Estat,
que mantindrà el seu control
amb repressió i el TC. L’enfron-
tament serà inevitable, però
ara que està en perill la demo-
cràcia convé més sumar for-
ces. No és l’independentisme
qui ha de quedar aïllat, sinó els
repressors. També per evitar la
divisió en dues comunitats, ob-
jectiu màxim de Cs i PP. Cal
confluir i mobilitzar tots els de-
mòcrates en defensa dels
drets bàsics, inclòs el de deci-

dir, i per intentar una acció de
govern republicana. 
JAUME GARCIA RUIZ
Manresa ( Bages)

Adoctrinament

b Els que parlen ara d’adoctri-
nament a les escoles, no saben
pas el que és aquesta paraula.
Els que tenim més de 70 anys
sí que ho sabem. A la meva es-
cola ens van fer celebrar la tor-
nada de la División Azul, les
tropes que va enviar Franco
per ajudar Hitler a la guerra de
Rússia. Jo era petita i ni sabia
de què em parlaven, però ens
van posar la ràdio i ho vam ce-
lebrar en lloc de fer classe.
També ens tocaven l’himne na-
cional d’Espanya a la missa... i
no parlem de com ens van en-
senyar la història!!! I ningú no
ens ha demanat perdó!!! Les
escoles d’ara ensenyen a pen-
sar, que és justament el que
des del govern central no volen.
TERESA DAVÍ PASCUET
Barcelona
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