
CULTU A6 22 DE MAIG DEL 2008

tor Mora, Josep Vallverdú,
Jaume Pérez Montaner,
Joaquim Horta, Màrius
Sampere i Albert Jané.

DONES I DEMOCRÀCIA
Un assaig commemora
el 75è aniversari del vot
femení a Catalunya
Joaquima Alemany, presi-
denta de l’associació

MOTACIONS

L’
alcoià Eugeni S. Reig és un
amant dels mots que ha
publicat diversos llibres
sobre lexicografia

valenciana. A més, impulsa la llista de
distribució Migjorn, un notable fòrum
d’intercanvi i de debat lingüístic. Ara
acaba de publicar un nou repertori
d’unitats lèxiques (paraules,
locucions, frases fetes, parèmies)
auspiciat per l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua. Du per títol Les nostres
paraules i arrenca amb la història
exemplar de la parella baula/esclavó,
dos vocables sinònims que designen
l’anella d’una cadena, el segon dels
quals és d’ús col·loquial entre
valencians. Afirma Reig que, si a un
xiquet valencià li ensenyen a l’aula
que n’ha de dir baula, mot pertanyent
al registre culte, la gent no l’entendrà
o se’n burlarà i aleshores “el xiquet es
posarà a la defensiva utilitzant el mot
eslabó, que és simplement la
valencianització de la paraula
castellana equivalent”. Si això li passa
amb unes quantes expressions es
passarà al castellà, ni que sigui per no
haver de patir. La proposta de Reig és
provar de reviscolar els termes
genuïns valencians. La idea és lloable,
però l’exemple no mata. Si el xiquet
en pot dir anella, és poc probable que
en digui baula o esclavó.❋

PIONER EN CATALÀ
Barcino reedita un tractat
mèdic del segle XV, el
primer imprès en català
El 1490 va aparèixer Regi-
ment preservatiu e curatiu
de la pestilència, títol del
tractat mèdic que va es-
criure el metge convers
Lluís Alcanyís, nascut a Xà-
tiva el 1440 i cremat per la
Inquisició el 25 de novem-
bre del 1506. Aquest text
mèdic, d’estil directe, està
considerat el primer que
va ser imprès (i redactat)
en català i el cinquè més
antic dins el conjunt de tí-
tols científics. El llibre és el
28è de la col·lecció B d’Els
Nostres Clàssics i compta
amb l’edició crítica de Jon
Arrizabalaga.

DVD LITERARI
L’AELC presenta la segona
sèrie de DVDs de la
col·lecció ‘Veus literàries’
Veus literàries és una
col·lecció de DVDs en els
quals s’ha enregistrat la
vida dels escriptors, tant
pel que fa al vessant litera-
ri com al personal. Cada
DVD té una durada aproxi-
mada de 25 minuts i inclou
la biografia de l’autor, una
lectura de la seva obra a
càrrec d’un actor, i una en-
trevista enregistrada al
lloc de residència de cada
escriptor. Els documentals
que formen aquesta sego-
na sèrie seran emesos per
diverses televisions locals
catalanes gràcies a un
acord signat per l’Associa-

ció d’Escriptors en Llen-
gua Catalana (AELC) i Co-
municàlia. Els protagonis-
tes d’aquesta segona
tanda són: Joaquim Carbó
(a la foto), Maria Antònia
Oliver (a la foto), Josep M.
Benet i Jornet, Ricard
Creus, Feliu Formosa, Ber-
nat Capó, Gabriel Janer
Manila, Olga Xirinacs, Víc-

Dones per la Llibertat i De-
mocràcia, ha escrit el prò-
leg de Les dones també
fem la democràcia. 75è
aniversari del vot femení a
Catalunya, assaig comme-
moratiu publicat per Mina.
Les autores són Antònia
Carré, doctora en filologia
catalana a la UOC, i Conxa
Llinàs, catedràtica de filo-
sofia i membre del Consell
de Dones de l’Hospitalet
de Llobregat. Totes dues
són autores de 48 dones
escriptores (1991) i de La
lluita de les dones per la
seva ciutadania (1995). Cu-
riosament, la data coinci-
deix amb el centenari del
naixement de Mercè Rodo-
reda i Simone de Beauvoir,
dues dones lluitadores

com les que van aconse-
guir el vot, fet imprescindi-
ble per a la consolidació de
la democràcia.

PREMI D’ASSAIG
Víctor Labrado publica
el text d’investigació
‘El segle valencià’
L’editorial Bromera ha pu-
blicat El segle valencià,
amb què Víctor Labrado
va guanyar l’últim premi
d’assaig Mancomunitat de
la Ribera Alta. Es tracta
d’una obra d’investigació i
divulgació dels clàssics va-
lencians que mira d’il·lu-
minar les obres més re-
presentatives d’autors
com ara Ausiàs March, Jo-
anot Martorell, Jordi de
Sant Jordi i Antoni Canals.

Tresultratgeshabituals

Una cosa
és raonar
l’Egalité

i l’etc.
i una altra

de molt
diferent
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(voler ser)

iguals

E
l proppassat dia 8 dos
membres del moviment
associatiu amazic de
Catalunya, Asmaa Aouattah i
Abdelouahed el Alaoui, van
assistir a un “congrés dels
drets humans al món àrab”
celebrat a la facultat de Dret

de la Universitat de Barcelona. Per començar,
“món àrab” és una designació poc afortunada
si no en volem excloure d’arrel l’extens món
amazic, els kurds i altres. Tots dos assistent va
patir en aquesta celebració una de les infinites
humiliacions diàries que hem de suportar ells i
nosaltres a casa nostra mateix. Al congrés s’hi
usava l’àrab, el castellà i l’anglès. L’Asmaa va
intentar parlar en català. Impossible: en va ser
“dissuadida” unànimement i el moderador li va
demanar que parlés en la seva llengua, que ell
es pensava que era l’àrab. Així que ella va
començar a parlar en amazic (la seva llengua),
la barrera va ser encara més violenta, inclòs
l’insult de dir-li que l’amazic no és una llengua.
Aleshores va intentar expressar en castellà uns
quants greuges d’aquell congrés, sobretot la
vulneració dels drets humans dels amazics, i
tampoc, car “aquí –li replicaven– es parla dels
drets en general, no pas d’ètnies ni de
dialectes”. L’Abdelouahed duia la resolució del
Parlament de Catalunya en favor de la llengua i
la cultura amaziga. Vana pretensió de llegir-la:
ni tan sols li van donar la paraula. I ell,
naturalment, va abandonar el congrés, per no
abandonar la dignitat.

El mateix dia a l’Assemblea francesa tots els
partits polítics celebraven un acte insòlit en el
país veí: una sessió per elaborar una llei que
reconegui l’estatus oficial del català, l’occità,
l’alsacià, el basc, el bretó i el cors, i en
promogui l’ús públic i privat. Per torn, els
representants dels partits aportaven
“arguments” justificatius de la proposta: que
no es tractava pas de “replecs indentitaris” ni
de cosa de vells; que “parlar en basc o bretó no
impedeix ser bon patriota” (francès, s’entén) ni
significa anar en detriment de la llengua
francesa; que una llengua no pot subsistir
sense un espai públic i una llibertat completa
d’actuació (inclòs l’ensenyament superior).
Emocionant... i elemental. I, doncs, el diputat
Daniel Mach, de la UMP, es devia sentir
legitimat i encoratjat a fer sentir, ni que fos
tímidament i breument i per una vegada en
tota la història d’aquell gloriós Hexàgon de la
Liberté, l’Égalité i la Fraternité, una d’aquelles
llengües, el català. Ep, alto!, això ja no: una cosa
és raonar l’Egalité i l’etc. i una altra de molt
diferent és ser (vull dir voler ser) iguals. El
president de la cambra el va interrompre:
naturalment. Com va fer un altre president –ara
del Parlament europeu–, de nefasta memòria,
no fa pas gaires anys: es deia Josep Borrell.

¿Cal afegir-hi res? No. Però afegim-hi que
Franki és a la presó per haver “ultratjat” la
bandera espanyola. Naturalment. Car les altres
no compten. Les altres banderes i les altres
llengües només serveixen perquè ens escupin
a la cara que nosaltres les imposem.❋
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