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Va fer molt per la recuperació del català en ple franquisme

Josep Ibàñez
i Senserrich
(1929-2004)

A
A l b e r t J a n é

quest estiu ens ha
deixat el nostre
company Josep Ibà-
ñez i Senserrich,
professor de català i
gramàtic, que té un

lloc digne d’ésser destacat en la histò-
ria de la represa de les classes de llen-
gua catalana de l’època franquista.

Josep Ibàñez va néixer a Barcelona el
1929, en una família modesta. Per la
banda paterna era d’origen valencià i
per la materna de Sant Martí de Tous.
Va haver de patir, com tanta gent, les
tristes conseqüències de la guerra i de
la postguerra, una postguerra aspra i
dura que imposava la necessitat de
guanyar-se la vida i dur un ral a la
butxaca. Josep Ibàñez va cursar estudis
mercantils i va temptar el seu camí en
el camp de l’administració. La irrupció
que hi va fer la informàtica li va obrir
una nova via que li va permetre de si-
tuar-se professionalment, d’una ma-
nera digna i estable.

Però això no satisfeia les inquietuds
de Josep Ibàñez, que veia la llengua
catalana, que estimava apassionada-
ment, reprimida i perseguida, i el co-
neixement normal de la qual li havia
estat ignominiosament negat a l’esco-
la. De fet, com tants i tants de la nostra
lleva, va ser un autodidacte. I per un
camí o per un altre (l’excursionisme,
les sardanes, l’ambient dels cursos de
l’Institut Francès), els qui compartíem
els mateixos neguits ens vam anar co-

neixent i aplegant, i vam anar canalit-
zant les nostres inquietuds cap a actu-
acions concretes. En el nostre cas, hi va
haver una persona decisiva que ens va
orientar i que ens va donar l’empenta,
lleu però efectiva, perquè ens poséssim
a actuar. Parlo, evidentment, de Joan
Triadú. Va ser durant el curs 1957/58
que un grup reduït d’aquests com-
panys autodidactes que teníem ganes

de fer coses, entre els quals hi havia la
Maria Eugènia Dalmau, la filla del lin-
güista Delfí Dalmau, que després seria
la seva muller, vam assistir, al mateix
domicili de Joan Triadú, a unes lliçons
de llengua i literatura (i, hi podríem

afegir, de matèries afins), amb les quals
ja ens vam sentir prou valents, el curs
següent, per a passar a engruixir la
reduïda nòmina dels professors de ca-
talà que, com uns vers infiltrats, feien
classes en centres recreatius, excursio-
nistes, parroquials, etc. Josep Ibàñez es
va encarregar d’un curs a l’Agrupació
Excursionista de Catalunya, de la plaça
del Pi. En més d’una ocasió hi va haver
d’esquivar les visites, inquisitorials i
inoportunes, d’un delegat del Govern
Civil, que objectava que les classes de
català no eren una activitat prevista en
els estatuts de l’entitat.

L’any 1961 va ser l’any de la famosa
gramàtica Signe, una iniciativa de Josep
Tremoleda, un dels fundadors de Cavall
Fort, que vam redactar un equip format
per Josep Ibàñez, Enric Gual, Maria
Eugènia Dalmau i jo mateix. Parlo del
1961 perquè va ser quan hi vam tre-
ballar: el llibre va aparèixer el febrer
de 1962.

Un mes abans, és a dir, el gener de
1962, hi havia hagut els primers exà-
mens, destinats a aspirants de Barce-
lona, per a l’obtenció del títol de pro-
fessor de català convocats per la Junta
Assessora per als Estudis de Català (JA-
EC), de creació recent. I Josep Ibàñez,
amb nou examinades més, hi va obte-

nir el títol de professor de català de
grau mitjà, el més elevat dels dos que
es concedien. (Els nou restants eren els
següents: Maria Eugènia Dalmau, Ga-
briel Bas, Carles Castellanos, Josep M.
Ferrer i Ferrer, Albert Jané, Roser La-

torre, Jordi Mir, M. Assumpció Roca-
bert i Jordi Vila.)

El 1966 apareixia Tele-estel, el primer
setmanari en català de la postguerra.
En un projecte anterior, que no va ar-
ribar a bon port, hi havia prevista la
secció Aclariments Lingüístics, a càrrec
de Delfí Dalmau, sogre de Josep Ibàñez.
Però quan va sortir Tele-estel el senyor
Dalmau ja feia un any que havia tras-
passat. Aleshores la direcció de la re-
vista va oferir la secció a Josep Ibàñez,
que se’n va fer càrrec durant tot un
any. Les seves lliçons, com les dels al-
tres treballs contemporanis, tenien
poques pretensions innovadores, i s’a-
dreçaven a un públic general, al qual
calia recordar constantment aspectes
molt elementals del bon ús de la llen-
gua catalana. Els seus articles, com diu
Joan Solà, ens ajuden a fer-nos una
idea completa del tarannà d’un consi-
derable sector del nostre poble durant
els anys de postguerra.

La vida professional de Josep Ibàñez
va fer que la seva actuació de servei
s’anés orientant cap a les tasques
d’organitació, especialment com a
col·laborador de Joan Triadú en la di-
recció de la JAEC i de la DEC, i, molt
aviat, com a membre de la junta di-
rectiva d’Òmnium Cultural, en repre-
sentació dels professors de català. A
mi, però, sempre m’ha fet l’efecte que
no es van saber aprofitar prou les fa-
cultats i la capacitat de treball de Jo-
sep Ibàñez, especialment quan, amb
la reinstauració del govern de la Ge-
neralitat de Catalunya hi havia tanta
feina a fer i homes com ell eren tan
necessaris.

En els darrers anys, la vida ha estat
injusta per al nostre company. És una
injustícia cruel, revoltant, impossible
d’entendre. Han estat prop de quatre
anys en què les seves facultats han anat
minvant inexorablement, a despit dels
esforços de la medicina. Prop de quatre
anys de lluita, sostingut per l’assistèn-
cia abnegada dels seus, especialment
de la seva admirable muller. I, qui sap,
potser en certs moments per una re-
mota esperança en una sempre possi-
ble recuperació. Fins que les forces el
van abandonar del tot, definitivament,
i en ple mes d’agost, els qui l’estimà-
vem ens vam aplegar per dir-li l’últim
adéu al cementiri de Sant Gervasi. Que
descansi en pau.

Rotondes equivocades
X a v i e r R i u s - S a n t

S
i hi ha una norma del codi de
circulació que per poca infor-
mació de les autoritats del
trànsit s’aplica de manera in-

correcta, posant gairebé en perill la
integritat del vehicle que pretengui
complir-la, és el sistema de preferència
de les rotondes, cada cop més fre-
qüents a les nostres carreteres i places.

Les rotondes es van dissenyar per
evitar els xocs i els embussos en cer-
tes cruïlles i van canviar el sistema de
preferències. A l’hora d’entrar-hi, no
té preferència qui va per la dreta, si-
nó el vehicle que circula pel carril
exterior. Així doncs, quan anem a
entrar-hi, hem de deixar passar els
vehicles que circulen per aquest car-
ril. El que fan els del carril interior,
des del punt de vista del codi de cir-

culació, no ens ha de preocupar, si no
és que amb l’intermitent posat a la
dreta ja estigui canviant cap a l’exte-
rior. Això és igual que quan volem
entrar en una autovia o carrer de dos
o tres carrils: només hem de cedir pas
a qui va pel carril exterior. Deixant
això clar, se suposa que qui circula
pel carril interior o de l’esquerra, és
perquè voldrà fer un canvi de sentit
girant tota la rotonda, i la resta de
conductors no tenim per què ende-
vinar per on voldrà sortir. Sortir des
del carril interior, escombrant l’ex-
terior, és tant incorrecte com sortir
d’una autovia des del carril de l’es-
querra, sense fer el canvi previ al
carril de dreta.

Però la realitat és ben diferent. La
rotonda no funciona com un cercle,

sinó com una quadrícula una mica
ovalada on no es respecten les ratlles
de separció dels carrils, i en arribar a
la sortida més trasitada, on ja se sap
que gairebé tothom surt i que sovint
és una via de dos carrils, els cotxes
del carril interior, que generalment
van a més velocitat de la permesa,
tiren pel dret sense respectar els ve-
hicles que circulen pel de l’exterior,
que no tenen cap obligació d’agafar
aquella sortida. Això encara es com-
plica més a les rotondes de tres o
quatre carrils, i hi ha la creença que
el qui ha entrat abans, té preferència
sobre el qui s’ha incorporat posteri-
orment i circula per un carril que
estava lliure. D’alguna manera s’ha
imposat el criteri que qui vol sortir
per la sortida del que abans de la

construcció de la rotonda era la via
principal, no cal que es col·loqui al
carril exterior.

Per evitar problemes molts con-
ductors circulen per la rotonda amb
l’intermitent a l’esquerra –cosa que
només s’hauria de fer si vols canviar
de carril– per indicar que encara no
surten, i quan van a sortir, treuen
l’intermitent i giren cap a la dreta. Es
a dir en lloc de posar l’intermitent de
la dreta abans de sortir, posen el de
l’esquerra per informar que no aga-
fen aquella sortida i evitar que algú
els talli.

Penso que no s’ha fet cap campa-
nya informativa per canviar aquest
mal ús. I només hi ha dues opcions: o
es regula l’intermitent a l’esquerra a
la rotonda com a indicador que en-
cara no surts –cosa que és un ab-
surd– i es permet sortir escombrant
el carril de la dreta –fet que vulnera
la independència de cada carril–, o es
fa una campanya informativa dei-
xant clar que qui es col·loca al carril
interior o de l’esquerra ha perdut to-
ta preferència com realment esta-
bleix el codi.

■ Xavier Rius-Sant. Periodista


