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Aquests dies s’han publicat les estadís-
tiques relatives als cognoms de l’Estat
Espanyol. Et diuen quin és el més
nombrós. Són purament quantitati-

ves. Com que a Catalunya, el primer sempre és
Garcia i el segon acaba sent un Martínez o un
Pérez, es generen dues actituds convergents
des d’orígens molt diferents. A la del català plo-
ramiques que hi veu la confirmació de la desa-
parició de la pàtria s’hi ajunta la de l’intel·lec-
tual anticatalà que, per la mateixa raó, troba
que, en el fons, el catalanisme és un invent
(perquè la nació catalana ja no existeix).
Podem discutir-ho tant com vulguem, però no
pas amb l’excusa dels cognoms.

SI A CATALUNYA ELS COGNOMS CATALANS són minoria
és precisament perquè som una nació. En pri-
mer lloc, l’origen del nostre sistema de denomi-
nacions és històricament diferent del castellà.
És més dispers. En segon lloc, som una nació
derrotada des del segle XVIII, precisament
l’època en què es regularitza de manera més o
menys definitiva l’ortografia de les grans llen-
gües de cultura. Nosaltres, en vam quedar fora.
Resultat? Desgavell gràfic dels cognoms.

ARA SUMEM LES DUES VARIABLES. On a Castella és
majoritari el sistema de patronímics (Martí-
nez, Pérez, González, etc.) a Catalunya, que
també hi existeix, és menys important. Així, en
l’època de formació dels cognoms, a casa nos-
tra, en Pere fill d’Arnau era en Pere Arnau (que
genera després cognoms com Arnau, Perarnau
o Pernau). Però també podia ser en Pere del
puig (després, Pere Puig) o en Pere del cap de
la vila (després, Pere Capdevila). O sigui que en
un hipotètic poble català amb dos Martínez, un
Puig, un Hom, un Capdevila i un Jaumandreu,
l’estadística et diria que són majoria els cog-
noms d’origen castellà. Fals.

A AIXÒ CAL AFEGIR-HI LA QÜESTIÓ ORTOGRÀFICA. Avui
en dia, en els cognoms espanyols gairebé no hi
ha divergències. Tothom ho escriu igual. Hi ha

el cas de Jiménez, Giménez o Ximénez i poca
cosa més. En català, per contra, un cognom
molt comú com Vergers, pots trobar-lo escrit
de mil maneres. Per a l’estadística, constarien
com a cognoms diferents quan, per comparar-
los amb els Martínez, haurien de constar com
un de sol. De manera que, si en un altre poble
català hipotètic hi hagués dos Martínez, un
Bargés, un Bergés, un Berjés, un Vergés, un
Vergers i un Barjers, l’estadística diria que el
cognom majoritari tornaria a ser Martínez
(cosa, tal com es demostra, falsa).

ANEM PELS GARCIA. N’hi ha que s’inflen de felici-
tat en comprovar que el cognom més usual a
Espanya és el mateix que a Catalunya: Garcia.
Cal recordar que aquest cognom, a casa nostra,
és antiquíssim. Sense anar més lluny, hi ha el
poble de la Ribera d’Ebre Garcia, el castell del
qual ja s’esmenta a principis del segle XII. Això
dificulta la teoria d’una implantació massiva
d’origen castellà. Per una altra banda, l’etimolo-
gia lliga Garcia amb el nom de l’ós en basc
(hartz). Sabem que es va parlar en llengües bas-
coides als Pirineus catalans fins a prop de l’any
1000. No seria forassenyat, doncs, establir la
hipòtesi que l’esmentat nom sorgís alhora a Ca-
talunya, Aragó, Navarra i les zones de Castella
d’influència basca. Això ens porta a posar en
qüestió l’automatisme d’atribuir a Garcia l’ori-
gen castellà.

PERÒ, ATENCIÓ, ENCARA QUE TOTS ELS GARCIA catalans
tinguessin els seus ancestres en parents caste-
llans, aniríem a la reflexió més important: Ca-
talunya pot estar orgullosa d’assumir totes les
barreges. I pot estar orgullosa dels seus ciuta-
dans, plenament catalans, de cognoms ben di-
versos. S’equivoca molt (o manipula molt) qui
s’entossudeix a ficar automàticament dins el
mateix sac un Sáez de Barcelona i un Sáez de
Salamanca, posem per cas. Després tot són sor-
preses: els rengles independentistes són avui
plens de cognoms d’origen castellà. I d’aquí dos
dies, n’hi haurà d’origen pakistanès.

Lluís-Anton Baulenas Escriptor

ViscaelsGarcia!
“N’hi ha que s’inflen de
felicitat en comprovar que el
cognom més usual a Espanya
és el mateix que a Catalunya:
Garcia. Cal recordar que
aquest cognom, a casa nostra,
és antiquíssim”

TeatreGoya

Ningú no podrà negar a Da-
niel Martínez un lloc de re-
lleu en la història del teatre
català. Potser cap empre-
sari teatral ha tingut la
constància i la gosadia que
ha demostrat Martínez al

llarg dels anys. Ni el mític
Josep Canals, que tanta
influència va tenir en l’art
dramàtic del nostre país
durant la dècada dels vint,
arribà a l’alçada i a la pro-
funditat de Focus, una
empresa que avui és im-
prescindible per entendre
la realitat escènica ca-
talana.

Naturalment això no
vol dir que s’hagi de ser
partidari del teatre co-
mercial. En el meu cas,
per exemple, sempre he

cregut que el teatre és un
bé cultural més que no pas
un esbarjo i, per tant, des
del meu punt de vista són
les institucions públiques
les que han de pilotar-ne
les línies essencials. Però,
opinions personals a
banda, és evident que
Focus i Martínez són cada
vegada més influents en la
nostra realitat escènica.
Ho són per la quantitat de
teatres que lideren, per la
influència clara que tenen
en el conjunt del territori,

per la multiplicitat de ser-
veis que ofereixen, per la
quantitat de persones re-
llevants que treballen en
aquesta empresa, per la
diversitat de les progra-
macions que ofereixen i
per com han sabut aconse-
guir el suport de les insti-
tucions públiques. Tot
això, naturalment, per bé
i per mal.

Ara Focus recupera el
Teatre Goya, dirigit per
Josep Maria Pou. Inaugu-
rat l’any 1916, cinema des

del 1932, el Goya va tenir
una última etapa teatral
ben trista a partir del
1986. Això demostra que
un teatre, un cinema o un
museu no són bons en si
mateixos. Depèn de què
s’hi faci. Hi ha museus que
fan caure la cara de vergo-
nya, i llibres, pel·lícules i
obres de teatre profunda-
ment embrutidores. Però
de moment celebrem la
bona iniciativa de Daniel
Martínez. Efectivament,
té un lloc en la història.

EN DIRECTE

CatDem

Josep Maria
Fulquet

Llegeixo al diari que prop de
170 intel·lectuals de filiació
ideològica diversa s’han in-
corporat al projecte de
Casa Gran del Catalanis-
me que impulsa la Funda-
ció CatDem, vinculada a
CDC. Em felicito de comp-
tar amb l’amistat d’alguns
dels noms rellevants que
hi figuren, i els desitjo, no
cal dir-ho, el millor en
l’àrdua tasca de definir els
reptes que tenim com a
país, i de trobar les cent
idees força que, diuen,
han de bastir una refunda-
ció del catalanisme. Molt
bé. Com que ja fa uns anys
vam “repensar” Catalunya
sense que l’experiment
servís de gaire, esperem
que la proposta d’Artur
Mas no segueixi la línia
dels fallits pacte cultural i
comissió per la moderni-
tat del conseller Rigol, i
que s’inscrigui en l’ambi-
ció de Prat de la Riba de
donar una plena normali-
tat “europea” a la cultura
catalana. Recordem que
Prat no va prescindir de
ningú: el seu projecte in-
cloïa republicans, socialis-
tes i personalitats “extra-
vagants” (per dir-ho a la
manera de Joan Fuster)
com D’Ors i Pijoan. Recor-
dem també que “normali-
tat” equivalia en aquell
temps a crear del no-res, i
que amb escassos mitjans
de gestió els resultats van
ser òptims (tant, que en-
cara en vivim). Tant de bo
que el projecte cristal·litzi
en resultats positius. Si
no, si tot es redueix –com
ha passat altres vegades–
a reunir-se de tant en tant
per picar unes olivetes,
haurem perdut una altra
ocasió per atendre les ne-
cessitats pràctiques de la
societat catalana i per am-
pliar-ne el repertori d’am-
bicions intel·lectuals.

Jordi
Coca
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