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El renovador i combatiu lingüista 
Joan Solà obté el Premi d’Honor 

ERNEST ALÓS
BARCELONA

E
l més prestigiós lingüista 
en actiu de la llengua ca-
talana, el catedràtic de la 
UB Joan Solà, va ser durant 

anys un enfant terrible que mantenia 
contínues polèmiques amb els tò-
tems de la tradició gramatical ca-
talana i va tenir tancades les portes 
de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) 
fins al 1999. Ahir va rebre el Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes, que 
atorga Òmnium Cultural, la remata-
da d’una sèrie de reconeixements a 
la seva posició, indiscutible per als 
seus innombrables deixebles.
 En un sol mes, Solà ha estat elegit 
vicepresident de l’IEC, la Universi-
tat de Lleida li ha conferit el doctorat 
honoris causa, ha publicat a La Ma-
grana una selecció dels seus articles 
i ha completat la part que faltava (la 
sintaxi, la seva especialitat, en què 
treballa des del 2001) per acabar la 
primera gran gramàtica normativa 
de l’IEC, tot i que, va avançar, enca-
ra falten «uns dos anys» d’una gran 
feinada perquè arribi a les llibreries. 
Només l’apartat dels pronoms el va 
ocupar mig any.

SATISFACCIÓ / Solà es va manifestar 
ahir «aclaparat» per tants reconeixe-
ments després d’anys «treballant a 
l’ombra», rematats pel «premi més 
gran que podia rebre». La seva feina 
com a introductor de la lingüística 
moderna en la gramàtica catalana 
és inseparable de les seves postures 
com a polemista. «Una llengua rica, 
que no coixegi al costat de l’altra, és 
necessària perquè els catalans recu-
perin l’autoestima», va dir ahir.
 No és només que Solà rebi reco-
neixements que abans li escatima-
ven. Sembla que ell també ha mo-
derat els seus punts de vista, ha «re-
frenat» els seus «impulsos» i se sent 
«còmode» participant en un projec-
te col·lectiu com l’IEC: «Quan vas 
fent anys i coneixes més bé el ter-
reny pots valorar amb més objectivi-
tat la feina dels col·legues. Per exem-
ple, amb Ruaix he dissentit a vega-
des, però el seu sòlid coneixement 
de la llengua ens ha estat d’una gran 
ajuda en aquesta gramàtica». H

El filòleg acaba
de completar la 
nova gramàtica
de la institució

El reconeixement  
d’Òmnium se suma a 
la seva elecció com a 
vicepresident de l’IEC Després de tota la polèmica que 

va aixecar l’octubre passat la deci-
sió de traslladar a Sant Cugat del 
Vallès l’última edició de la Setma-
na del Llibre en Català, celebra-
da el març passat, la fira tornarà 
a tenir com a escenari Barcelona. 
Serà el 2010, al parc de la Ciuta-
della i coincidint per primera ve-
gada amb la Diada de l’11 de se-
tembre. 
 Així ho va acordar ahir la co-
missió organitzadora de la Set-
mana, el president de la qual, 
Albert Pèlach, va destacar que 
«s’ha trobat una fórmula de con-
sens» que vincula «la festa nacio-
nal amb el llibre i la cultura cata-
lanes», una cosa que pot ser «un 
factor dinamitzador de la fira». 
Durant la Setmana, que tindrà 
lloc del 10 al 19 de setembre, es 
vendran tant llibres de fons com 
novetats i se celebraran diverses 
activitats paral·leles a tot el parc.
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La Setmana 
del Llibre en 
Català tornarà a 
Barcelona per la 
Diada del 2010

EL PERIÓDICO
BARCELONA

 Jordi Martí, delegat de Cultu-
ra de l’Ajuntament de Barcelona, 
va valorar molt positivament 
aquest acord i va remarcar que 
aquest nou format afavoreix l’ob-
jectiu original de la Setmana de 
potenciar el llibre en català so-
bretot per dues raons: una, «per-
què amplia l’oferta incorporant 
novetats a través d’una presència 
més gran dels llibreters», que tin-
dran parades pròpies, i dues, pel 
canvi de data, «que deixa el dia de 
Sant Jordi com a gran festa del lli-
bre del primer semestre de l’any 
i permet que hi hagi una altra ci-
ta, durant el segon semestre, que 
també posa l’accent en el llibre en 
català». A més a més, el setembre 
«és un bon moment perquè mar-
ca inici de temporada literària i 
permet posar novetats a sobre la 
taula», va afegir Martí. H

33 La Setmana, a Sant Cugat.
–El seu primer llibre d’articles es ti-
tulava Parlem-ne. El nou, Plantem 

cara. ¿Les coses estan pitjor?
–Estan igual. Malauradament. Mi-
ri, el subtítol és: Defensa de la llen-
gua, defensa de la terra. La condició 
de la llengua i la condició política 
d’un poble no són independents. 
Fa un segle i mig que diem que la 
llengua és l’essència del país però 
ningú s’ho creu.

–Demana plantar cara davant la 
tercera hora en castellà a les esco-
les. ¿Tan greu seria acceptar-la?
–Una alta jerarquia de la Genera-
litat va dir que el castellà necessi-
tava un reforç a Catalunya. Això és 
el sarcasme més intolerable que es 
pot fer. Si tingués una mica de raó, 
que no en té, no ho podria dir, per-
què seria donar la raó als que vo-
len aniquilar el català. El proble-
ma no és una hora més o menys, si-

Entre homenatges
i projectes, Joan Solà 
reuneix els seus articles 
sobre la llengua a ‘Plantem 
cara’ (La Magrana).

nó l’odi secular al català. ¿Què passa 
de veritat a l’escola? Que a una per-
sona de 30 anys ni li sonen els grans 
escriptors catalans. És un escàndol 
intolerable.

–La falta de coneixements d’història 
de la literatura no sembla un proble-
ma només del català.
–Però a mi no m’importa el que els 
passi al francès o al castellà. Seria 
un error dir que el català està igual 
que els altres, perquè és una llengua 
secularment perseguida. Les altres 
cultures tenen més recursos per no 
quedar ofegades.

–Diu que sense sobirania el català 
no se salva.
–I tant. Jo no diria que amb la inde-
pendència ens en sortirem. Però sí 
que ens en sortirem millor amb po-
der polític que sense.

–I és escèptic sobre la integració lin-
güística de la immigració.
–Les classes de català per a adults 
només arriben al 2-3% del col·lectiu. 
I als 15 dies els dos terços se n’esbor-
ren perquè veuen que tot és una en-
ganyifa, que no necessiten aquesta 
llengua. Com que acceptem la sub-
missió política i lingüística, no po-
dem anar mai a fons. Considero que 
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«La política lingüística de 
Catalunya és un fracàs»

el que passa és un genocidi. Un ge-
nocidi lent, encobert i amb parau-
les amables. Aquests són els pitjors, 
perquè no reacciones. Ens diuen 
que som un model de convivència 
entre llengües... i el que fem és re-
nunciar.

–¿Quina és l’amenaça més immedi-
ata, la pèrdua d’ús o el mal ús?
–El problema de l’ús i el de la digni-
tat van units. Quan una llengua no 
té fortalesa social inevitablement 
es degrada. En llengües pròximes és 
un problema de primera categoria. 
O la llengua surt de la degradació o 
la gent l’abandonarà. Una llengua 
se salva si és útil i necessària, però 
no podem aconseguir que la llen-
gua sigui obligatòria on realment 
compta. La política lingüística de 
Catalunya és un fracàs, perquè no 
ens hem cregut que som un poble. 
Fem una política feble fent veure 
que és forta.

–Però les famílies transmeten la llen-
gua als seus fills. No és el que passa 
en les llengües moribundes.
Aquest país té una gran capacitat 
de resistència. Malgrat tot, hi ha un 
fons de bona voluntat amb el català. 
Si els polítics plantessin cara, la gent 
els seguiria. H
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33 El filòleg Joan Solà, ahir, a la seu d’Òmnium Cultural.


