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Joan Maragall i la Lliga del Bon Mot

L’any 1908, Ricard Aragó i Turón (1883-1963), jove sacerdot de Santa Coloma de Farners, va decidir 
iniciar una campanya en favor de la purificació de la llengua parlada i en contra de la blasfèmia i els 
mots grollers. Dins el panorama d’una Catalunya que des de la segona meitat del segle XIX estava 
immersa en un procés de rehabilitació cultural i lingüística, Ricard Aragó pensava que la Renaixença 
havia deixat de banda el llenguatge oral, i que el restabliment i la dignificació de la llengua escrita con-
trastava vivament amb una parla impregnada de blasfèmies i de paraules obscenes.

 
Ho va fer amb una llarga sèrie d’articles que publicava els diumenges al Diario de Gerona sota el títol 
genèric de «Lliga del Bon Mot». Entre 1908 i 1910, Ricard Aragó, amb el pseudònim d’Ivon L’Escop, va 
escriure un centenar d’aquests textos en el to vehement i apassionat que li era propi. La seva activitat 
com a articulista, sempre en català, va fer molt conegut aquest pseudònim i al mateix temps va servir a 
l’autor per definir les seves idees en favor d’un llenguatge digne, de vegades amb l’ajut d’opinions tan 
influents com la d’Enric Prat de la Riba, el qual li aconsellava que enfoqués la campanya sota les idees 
del patriotisme i la cultura, més que no pas amb arguments exclusivament religiosos:

 

El [to] del seu article –per altra banda molt ben fet– no em sembla convenient. Els arguments de caràcter 

religiós només poden fer efecte a la gent religiosa i aquesta no és pas la que necessita una campanya contra 

la blasfèmia. Millor és envestir això pel cantó del patriotisme i el de la cultura. I al dir millor vull dir des del punt 

de vista dels resultats a obtenir. (Carta d’Enric Prat de la Riba a Ricard Aragó)

 
Ricard Aragó sentia una profunda admiració pel creador de la teoria de la «paraula viva». L’allunyament 
que mostrava el poeta per la grandiloqüència i la retòrica, el seu estil natural i proper, li semblaven els 
més idonis per connectar amb la gent i convertir-lo en el guia espiritual de la seva campanya en favor 
de la llengua parlada. Maragall, que a l’«Elogi de la paraula» defensava el retorn a una llengua popular, 
verge dels vicis literaris, havia dit a l’Ateneu Barcelonès, el 1903:

 

Aprengueu a parlar del poble, no del poble vanitós que vos feu al voltant amb les vostres paraules vanes, 

sinó del que es fa en la senzillesa de la vida davant de Déu tot sol. Aprengueu dels pastors i dels mariners [...] 
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tractant la paraula com cosa sagrada, inviolable, parlant cadascú amb sant amor la llengua innoscenta del poble 

en què Déu l’ha posat [...] estalviant temerosament el sacrilegi de la paraula artificiosa o grollera. (Maragall, En 

Joan Maragall 6)

 
Amb la intenció d’incorporar-lo al seu projecte, el maig de 1908, Ivon L’Escop se li adreçava directament 
a les pàgines del Diario de Gerona: 

 

Vós qui sou un dels que més fortament sabeu ferir les fibres de l’ànima catalana, parleu per al bon mot; ja 

que heu fet l’«Elogi de la paraula», feu ara l’«Elogi del bell parlar», doneu la nota més alta en l’harmònic 

concert de la vida nova que Catalunya fretura; i aixequeu una vegada més la voluntat de nostre poble.  

La nova joventut espera la paraula viva, incitant i forta el geni que arrossega, i Ivon voldria que fóssiu vós el 

que donguéssiu el primer i més encertat cop de batuta en l’himne gran que Catalunya vol cantar en el segon 

Cinquantenari dels Jocs Florals, el cant de purificació del llenguatge que ara la nova joventut, ardida i plena 

d’il·lusions, tot just comença [...] Oh!, Maragall: digueu quelcom ben dit, com sabeu fer-ho, i sigui la vostra 

paraula el pròleg de l’Obra reivindicadora del bon parlar. («Lliga» 6)

 
El convit va rebre de seguida la resposta entusiasta de Joan Maragall que va publicar uns mesos des-
prés, a La Veu de Catalunya, un article titulat «Alerta!»:

 

Sí; el poble català és molt malparlat: heus aquí la grossa tara d’aquest poble. Fa pena, fa vergonya, fa pietat, 

fa fàstic sentir la nostra llengua tan baixament esmerçada [...] No li cal ira, al renec del nostre poble: renega per 

vici, per peresa d’expressió, per voluntat de rebolcar-se en lo ínfim [...]

[...] perquè ningú de nosaltres n’està lliure. N’hi ha que no blasfemen, però qui no malparla? Qui de nosaltres 

no cedeix al prurit de la paraula baixa, de la paraula obscena, de la interjecció posada de quan en quan, quasi 

simètricament, com puntal de la frase parlada catalana? Oh!, malhaurada frase, malhaurada llengua que tals 

puntals necessita! [...] Aquest verb malhaurat que tenim per expressar tota mena d’energia! No diem: «fer», 

diem la mala paraula. Donar, ferir, burlar, posar, prendre, enganyar, llençar, menjar, beure, escriure, llegir, tot ho 

vol dir aquesta paraula malhaurada [...]

[...] la paraula és l’esperit mateix que va pels aires: si ella aixeca el vol, l’esperit amb ella. Si s’arrossega per 

terra, no hi ha per l’esperit esperança d’altura [...] Ja no sé què més dir-vos, i és gran ma tribulació: perquè si la 

paraula no salva la paraula, què la salvarà? Si el cor de l’home no mou el cor de l’home, què el mourà? I si això 

no comença dintre cada u de nosaltres, mal obrarà en l’ànima catalana. I hem de salvar-la [...] I cada vegada 

que obrim la boca, és la vida o la mort per ella: és la nostra dignitat humana en perill. Alerta!

L’article de Maragall va suscitar un important suport a l’obra del Bon Mot en diferents àmbits. Com deia 
Ricard Aragó en una carta al poeta, el 12 de novembre de 1908, «la Lliga del Bon Mot és avui una bella 
esperança i una palpable realitat». Li parlava de l’èxit del moviment que havia rebut propostes de la 
revista Feminal i d’altres publicacions de dedicar un número al bon parlar. Segons Aragó, Cambó i Prat 
de la Riba també s’afegien a la campanya, i amb gran entusiasme suggeria a Maragall de trobar una 



fórmula de participació dels Jocs Florals i del Congrés de la Llengua Catalana. En la mateixa carta li 
sol·licitava una conferència sobre el bon parlar a l’Ateneu, davant tota la premsa i tots els intel·lectuals 
catalans i proposava que demanés a Josep Pijoan una xerrada a l’Ateneu Enciclopèdic Popular. Amb 
la seva empenta característica, Aragó ja hi veia participar, darrere seu, Clascar, Torres i Bages, Carner, 
Llimona, etc.

 
No hi ha notícia que Maragall es comprometés amb la Lliga del Bon Mot tan activament com li reclamava 
Mn. Aragó; però, en una data que es podria situar entre el 1908 i el 1909, el poeta va redactar, sense firmar-
la, una circular adreçada «a totes les associacions polítiques, socials, científiques, religioses, recreatives 
etc, etc, de Catalunya» on deia:

 

[...] Per aquest fi se constitueix la LLIGA DEL BON MOT que, com tota institució social viva, naix d’un sentiment 

general e imperiós. En aquest cas el sentiment es la vergonya: ja veieu que de més imperiós no pot haver-n’hi. Ja fa 

temps que tot bon català s’ha d’avergonyir d’esser-ho no més per una cosa: perquè la seva llengua sembla l’hostal 

de la mala paraula; sembla feta expressa per dir baixeses i la seva força expressiva se manifesta principalment pel 

renec i la torpesa. En cap altre llengua el renec és tan renec com en la nostra, i per aquesta excel·lència se fa rotllo 

entre ses germanes. Veieu si us convé una glòria d’aquesta mena.

Aquesta tara prové d’una excel·lència positiva que és la sobtada energia del nostre esperit al fer-se verb: això, no 

cal dubtar-ne, és una riquesa; això té virtut per posar la nostra llengua per damunt de moltes altres que avui en el 

regne de l’esperit la dominen i que, si nosaltres volem, hi seran demà dominades per ella [...] Cal que això s’acabi. 

La renaixença del nostre esperit particular dintre la humanitat civilisada ens imposa una espiritual mesura, i cal que 

la riquesa de la nostra energia verbal sia derivada a millors usos. (En Joan Maragall 8)

 
La campanya va comptar amb la participació d’altres intel·lectuals i va tenir un ressò als mitjans que va 
fer que, gairebé un any després de l’article de La Veu de Catalunya, aparegués una resposta contrària 
de Gabriel Alomar. Sota el pseudònim de «Fòsfor» va escriure a El Poble Català, el 17 de juny de 1909,  
un text que titulava «L’apologia del mal mot», contraposant-lo a l’«Alerta» de Joan Maragall. Alomar 
sostenia que no es podia sumar a la creuada contra la blasfèmia perquè la seva repressió era des de 
feia temps una petició dels elements de l’extrema dreta que dissimulaven el seu veritable objectiu religi-
ós sota l’aparença de civilitat. Prohibir i castigar la blasfèmia li semblava un retrocés intolerable, i afegia,  
per acabar, que «patim d’un cert quakerisme [...] un empatx d’austeritat severíssima que ens faria perdre 
tota apariència de virilitat i acabaria per fer-nos enyorar una ben mascle i violenta flestomia»

 
Maragall va respondre de seguida amb un altre article a La Veu de Catalunya, on demanava que l’enal-
timent de la llengua fos un objectiu comú de tots els catalans, de la ideologia que fossin. La lluita per la 
purificació de la llengua no podia ser ni autoritària ni inquisitorial:

 

Contra la paraula no volem més arma que la paraula ni invoquem altra autoritat que aquell albir de bé que, trucant 

a cada cor de català, sabem que una hora o altra ha de respondre [...] La Lliga del Bon Mot és sols un nom 

per a enardir-nos més en l’amor que ja tinguéssem a la nostra llengua i per fer-la millor a la mida de tota nostra 
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esperança. És perque ens sentim més junts i, per tant, més forts en la lluita catalana per l’altura humana [...] Som 

catalans: la unió en la llibertat està en la nostra naturalesa: i sols lo que fem dintre d’aquest esperit arriba a bé. 

Fem-la axís, doncs, la Lliga del Bon Mot, i fem-la tots. («La Lliga») 

 
Ricard Aragó, commogut pels escrits de Maragall, el dia 20 de setembre d’aquell any li escrivia una 
carta:

Santa Coloma de Farners, 20/IX/1909

L’enhorabona i mil mercès per la dedicatòria amb què m’honra, en l’article d’avui. Ha sigut oportú, inspiradíssim 

i d’efecte hipnòtic. Imposa el seu criteri i dona la nota més alta a la joventut que puja. Les seves paraules cauen 

com grans d’or, lluents, atractius! Són les primeres pedres fonamentals de la futura civilisació catalana. L’èxit 

coronarà els seus esforsos. Benhaurats esforços! I Deu i la Pàtria l’hi remerciaran eternament.

 
Anys després, revivint el moment de la intervenció de Maragall en favor de la bona paraula, escrivia 
Mn. Aragó:

 

Des de llavors ençà han aparegut ací i allà tota una florida de pàgines selectes en pro del Bon Mot i contra 

la blasfèmia. Rucabado, Joan Alcover, Roca i Heras, Morera i Galícia, Joaquim Ruyra, Josep Carner, Bofill i 

Mates, i tants altres; però cap ha superat el crit d’«Alerta!» d’en Maragall... En aquell dia i en aquella hora, en 

realitat, naixia la Lliga del Bon Mot i tota la Croada que contra el malparlar i la blasfèmia s’havia d’aixecar. I no 

parava aquí tot. En Maragall que fins aquell moment –i tota la vida– era tingut com l’home de la paraula viva, 

desde aquell instant seria a més l’encarnació vivent del Bon Mot, del noble parlar, de la paraula que a més 

d’ésser viva, ha d’ésser –si es tracta de llenguatge humà– bella i bona, amb l’atribut essencial de tot acte moral 

humà: la bonesa moral. («Joan Maragall») 

Després d’aquella empenta maragalliana que enlairava el seu projecte, Ricard Aragó va creure que 
era un deure de gratitud visitar el poeta. Es va plantar a Barcelona, a la torre del carrer Alfons XII, on 
Maragall  el va rebre amb tota cordialitat. El jove mossèn, cohibit per l’ambient i l’amabilitat del poeta 
ho explicava així, posant-se ell mateix en tercera persona:

 

En Maragall, en el seu tracte, fi i cordialíssim, en la senzillesa i dolcesa amb què el tractava, [Mn. Aragó] va 

tenir la sensació de que estava parlant no amb en Maragall, sinó amb el seu propi pare i un pare que vivia en 

una ciutat tan gran, en una torre més aviat luxosa, en un despatx recollit i elegant, entre llibres i papers... I si 

el seu pare tenia uns ulls negres i petits i forts, també Maragall; i una barba un xic menys grisa i una mirada 

tan dolça, tan viva, tan intima i cordial, que Mn. Aragó no es podia convèncer de que no estigués parlant amb 

el seu propi pare que havia deixat feia poc, allà al seu despatx de Santa Coloma.

Mn. Aragó no parlava. No s’atrevia!... parlava i parlava sempre en Maragall, i anava esgranant davant d’ell 

tota la seva vida d’escriptor.... Aquella entrevista quan temps durà? Mn. Aragó no ho ha sabut mai: una hora, 

dues... una tarda, un minut!. Només sap que, en allargar-li la mà, aquella mà blanca i senyorívola, per a 

despedir-lo, s’hagué de fer violència per a no besar-la, com besava la mà del seu propi pare.
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Han passat més de cinquanta anys i encara perdura en la seva ment, com si fos ara mateix, el record i l’encís 

d’aquella tarda passada dialogant –més aviat fou un monòleg– amb el gran poeta! («Joan Maragall») 

 
La relació de Maragall amb mossèn Aragó va ser efímera perquè el poeta va morir el 1911. El moviment en 
favor de la llengua, amb els anys, es difondria per tot Catalunya, Balears i la resta d’Espanya i comptaria 
amb l’adhesió de milers de persones i amb el suport d’eclesiàstics, de nombrosos intel⋅lectuals i d’autori-
tats civils de tendències molt variades. Es posaren cartells contra la blasfèmia als llocs públics i s’editaren 
calendaris, postals i auques de propaganda que van il·lustrar dibuixants famosos com Feliu Elias (APA), 
Cornet o Junceda. 

 
Després de la Guerra Civil, la Lliga del Bon Mot encara va continuar viva fins al 1963, any de la mort de 
Ricard Aragó. Ell, que durant la dictadura de Primo de Rivera havia escrit que «la llengua esdevé més viva, 
més àgil i més forta com més esperonada i perseguida» («Atura’t martell»), en l’etapa franquista, desani-
mat, va deixar de publicar, ja que no podia escriure en català, i Ivon L’Escop va desaparèixer per sempre. 

 
Per a Mn. Aragó, Joan Maragall va representar el principal suport de la seva empresa en favor de la pulcra 
utilització de la llengua i el rebuig moral i estètic de la blasfèmia; per a Maragall, la Lliga del Bon Mot va ser 
l’excusa per entrar en la qüestió de la paraula dignificada. El més rellevant de la seva relació van ser els 
dos articles que va escriure Maragall a La Veu de Catalunya en els quals mostrava la seva revolta contra 
la paraula envilida per la blasfèmia i defensava la dignitat del llenguatge al carrer, a casa i al treball, «enno-
blint-se i ennoblint els sentiments». (Cardona 53)

 
La documentació de la Lliga del Bon Mot es troba al fons Aragó, a la Biblioteca de Catalunya, entre els nom-
brosos fons personals que s’hi conserven. Les cartes de Mn. Aragó a Joan Maragall formen part de la cor-
respondència de Joan Maragall que es guarda també a la Biblioteca de Catalunya, a l’Arxiu Joan Maragall.
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Full de calendari del Bon Mot il·lustrat per Junceda


