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Dietari d’e guerra civil, entre 
la plàcida bellesa rural del Montseny 

i la terrible realitat 
de la destrucció de Barcelona.

La represa de l’activitat cultural 
autòctona a Catalunya-Nord d’en
çà dels letàrgics anys cinquanta 
es va manifestant, de més en més, 
sota diversos aspectes. Els fets 
que s’han esdevingut durant la 
darrera anyada consoliden les es
perances d’un redreçament efec
tiu. En primer lloc podem consi
derar que és l’any de la consagra
ció definitiva de la Universitat 
Catalana d’Estiu de Prada com a 
manifestació cultural de transcen
dència històrica dintre els Països 
Catalans, no tan sols per la capa
citat de convocatòria assolida sinó 
pel nivell científic de les matèries 
que s’hi tracten. L’incipient pro
cés d’ensenyament de la llengua 
catalana es pot veure força envi
gorit pel fet que una desena de 
mestres rossellonesos hagin acon
seguit, per primer cop aquest dar
rer juny, el títol de professors de 
la J. A. E. C., la qual cosa cal 
suposar que ha d’impulsar una 
major penetració de la llengua a 
l’escola aprofitant totes les esclet
xes de l’encotillada, i ja envellida 
pràcticament abans de ser estre
nada, llei Deixonne.

També és de signe positiu la regu
laritat d’aparició que darrerament 
mantenen les dues úniques revis
tes que es publiquen íntegrament 
en català a Perpinyà: «Revista 
Catalana» i «Sant Joan i Barres». 
Aquesta darrera, al número 55 
corresponent al mes de juny, in
clou un article de Jordi-Pere Cer
dà titulat «Reflexions modernis
tes», que és un estudi lúcid i va
lent dels grans problemes —pe
rills— que planteja la voluntat de 
«comprendre el nostre problema 
particular, el de la presa de 
consciència ètnica». Vist amb òp
tica de futur, i un cop superades 
les circumstàncies que de moment 
hagin pogut provocar aquestes 
«reflexions», està predestinat a 
exercir una funció clarificadora i 
doctrinal entre les noves genera
cions preocupades per l’esdeveni
dor de la nostra comunitat com 
a poble, fins al punt que ha per
mès de dir a Joan Triadú que 
«no crec que durant els darrers
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vint anys s’hagi publicat un text 
d’autor rossellonès sobre la pro
blemàtica fonamental d’aquella 
terra catalana, que se li pugui 
comparar («Serra d’Or», agost 
1974)-
A tots aquests fets, per ells ma
teixos prou interessants per aju
dar-nos a formar una visió objec
tiva de la situació de la nostra 
cultura a les terres catalanes com
preses a l’Estat francès, s’hi afe
geix l’aparició recent de dos lli
bres que hem de considerar fills 
de l’evolució positiva d’aquest 
moviment. El que en aquest sen
tit té un interès més remarcable 
és el diccionari francès-català 1 
que han elaborat quatre univer
sitaris rossellonesos i que consti
tueix el primer fruit d’abast po
pular sorgit d’aquestes genera
cions joves, sovint enderiades i 
conflictives, però amb signes irre
versibles d’un desvetllat arrela
ment a les essències racials. L’o
bra, segons que ja denuncia Lluís 
Creixell al pròleg, vol venir a 
pal·liar la manca d’un instrument 
lexicogràfic que «acari francès i 
català d’una manera total o per
meti el pas exacte d’una llengua

1. Lluís Creixell: Diccionari bàsic 
francès-català. Amb la col·laboració 
de Bernat Rieu, Reinald Dedies i 
Domènec Bernardo. Centre Pluridis- 
ciplinari d’Estudis Catalans, Perpi
nyà 1974.
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a l’altra». I sobre aquest objectiu 
ha bastit un diccionari que, sense 
sortir de la seva condició de bàsic 
—comprèn unes quatre mil entra- 
des que donen lloc a prop de 
deu mil termes catalans—, no es 
limita a la funció de simple voca
bulari, sinó que, concebut amb 
un gran sentit dels problemes que 
afecten la llengua en el context 
geogràfic on ha d’ésser emprat 
preferentment, puntualitza mati
sos especialment conflictius deri
vats, sobretot, de la ingerència 
del francès sobre el català usual 
i que porten sovint a perilloses 
confusions semàntiques. També 
tracta profusament la qüestió dels 
neologismes seguint l'única for
ma lògica i responsable de pro
posar-ne solucions, que és tenint 
en compte les formes adoptades 
en cada cas per les altres llengües 
romàniques i saxones. Un altre 
criteri que hem de considerar en
certat és el de donar entrada als 
rossellonismes, admesos sense res
triccions, però fent-ne notar la 
condició i encara aconsellant, si 
fa al cas, sobre la procedència 
i l’extensió de l’ús. En conjunt 
es tracta, doncs, d’un treball se
riós estructurat sobre una base 
científica moderna, els encerts i 
l’eficàcia del qual superen llarga
ment retrets com podrien ser la 
desigualtat d’extensió amb què 
han estat tractades unes lletres o 
simplement uns articles en relació 
amb altres, i alguns lapsus orto
gràfics —o potser tan sols ti
pogràfics— que s’hi puguin tro
bar, testimonis latents, al cap i a 
la fi, de les circumstàncies tant 
ambientals com lingüístiques que 
n’han envoltat l’elaboració. La 
missió d’obra diguem-ne provisio
nal queda totalment acomplerta 
i amb un contingut prou sòlid 
perquè el dia que es pensi en un 
aplec exhaustiu de les equivalèn
cies lèxiques entre el francès i el 
català n’hagi de constituir un ele
ment de base inexcusable.
Pere Verdaguer, un dels suports 
bàsics de la nostra cultura a Ca
talunya-Nord ens dóna, per fi, 
un llibre dedicat exclusivament

Pere Verdaguer.

al llenguatge. 2 El seu coneixe
ment de l’idioma, palesat al llarg 
de tota una extensa obra de crea
ció, de divulgació i periodística, 
unit a un domini absolut del fran
cès, llengua en la qual ha bastit 
la seva formació intel·lectual, i a 
una llarga experiència pedagògi
ca, el situen com a persona idò
nia a l’hora de pensar en l’elabo
ració d’un curs de català per a 
francoparlants. Com a bon mestre, 
Verdaguer pensa d’antuvi en els 
infants i encapçala el llibre amb 
una desena de petits textos origi
nals seguits de la traducció al 
francès i d’un ampli vocabulari 
temàtic, que amplien l’abast del 
curs tot fent-lo apte per iniciar 
en el llenguatge català els esco
lars de Catalunya-Nord. Les lli
çons pròpiament dites, trenta-una, 
també se centren en l’anàlisi de 
textos literaris d’autors diversos.

2. Pere Verdaguer: Cours de langue 
catalane. Manuals lingüístics Barci
no 9. Editorial Barcino, Barcelona 
1974.
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«Diccionari», que enguany compleix l’etapa 1950-1975.

a base d’un glossari detallat i 
d’un seguit d’exercicis molt àgils 
que obliguen l’alumne a la con
sulta sovintejada de les regles de 
gramàtica que de forma resumida 
són donades a continuació en vint 
apartats que tracten, bàsicament, 
els aspectes morfològics i sintàc
tics mentre que ometen, en gene
ral, els ortogràfics. Una preferèn
cia especial és donada, amb bon 
criteri, als verbs i a uns extensos 
vocabularis trets dels textos de les 
lliçons que són ordenats al final 
del volum. El llibre, concebut 
amb una tècnica que obeeix a un 
concepte actual de la pedagogia, 
deslliura l’alumne de la memorit
zació sistemàtica de les regles or
togràfiques amb les subsegüents 
llistes d’excepcions i dels exercicis 
tradicionals a base de frases in
completes o amb paranys, però li 
exigeix un esforç de comprensió 
de textos i d’assimilació de nor
mes que li han de donar, si el 
treballa a fons, un domini folgat 
de la llengua per poder-ne em
prendre estudis més aprofundits 
amb el màxim aprofitament.

Al Principat, a més de l’aparició 
progressiva de llibres de text en 
català que van cobrint les diver
ses assignatures de l’ensenyament 
primari, també fa goig de veure 
com les obres destinades a l’apre
nentatge de la llengua s’incre
menten mirant encara d’omplir 
buits que, sortosament, ja no són 
tan freqüents com anys enrera. 
El Grup del Llibre, aquesta im
portant iniciativa que tenim el 
deure d’encoratjar per tal com 
representa un pas més vers la nor
malització del nostre món cultu
ral, ha volgut incloure d’entrada 
a les seves edicions programades 
un tractat de llengua. 3 Josep 
Munté, experimentat professor de 
català, conscient de les dificultats 
d’aproximació a la llengua del 
país, tant parlada com escrita, 
per part de tants immigrats i, 
encara més greu, dels fills d’a
quests ja nascuts en terra cata
lana, va iniciar-ne, a la darreria 
de 1967, unes lliçons al diari 
«Tele/exprés», amb el qual fet 
aconseguí de ser entre els pri
mers que de la guerra ençà por
tés la problemàtica de l’aprenen
tatge del català a un òrgan de 
difusió normal, ampli i a l’abast 
de tothom. El llibre que ara pre
senta esLà bastit sobre la base 
d’aquestes lliçons i com ja es pot 
deduir va dirigit plenament als 
qui, partint del castellà, volen 
aprendre a parlar i a escriure el 
català. Dit això quasi podem 
ometre l’anàlisi minuciosa de les 
caracteristiques del llibre, per tal 
com respon del tot a l’objectiu 
que es proposa. És just de desta
car-ne, però, la claredat exposi
tiva de la norma que encapçala 
cada lliçó, la coherència dels

exemples i l’agilitat i la frescor 
dels textos que sota la forma 
de converses clouen les lliçons. 
Aquestes converses són una bona 
mostra de les possibilitats del 
nostre idioma a partir del voca
bulari bàsic establert pel profes
sor Josep Llobera tenint en comp
te els treballs de base de l’equip 
de «Rosa Sensat», i al qual Mun
té se cenyeix. A l’hora de confe
gir els exercicis hem de fer cons
tar que al costat d’alguns de 
molt ben concebuts hi són incor
porades un nombre més aviat ex
cessiu de traduccions, fórmula 
cada dia menys emprada en els 
manuals destinats a l’aprenentat
ge d’una llengua. Aquesta lleu 
objecció, opinable i revisable a fi 
de comptes en una nova edició, 
no afecta fonamentalment l’encert 
del llibre. El que si de cas en 
podria dificultar la difusió, i per 
tant l’eficàcia, és el fet d’haver 
estat incorporat al catàleg del 
Grup del Llibre i així, doncs, 
constituir una edició no venal, 
de tal manera que si considerem 
els canals que fins ara ha seguit 
el Grup per promoure adherents 
podem pensar que rarament tin
dran opció de fer-se amb el vo
lum els qui, si més no intencio- 
nalment, n’eren els destinataris. 
I seria una llàstima, perquè el 
cert és que el treball de Munté 
és molt i molt apte per a fer un 
gran servei a la llengua.

La anormalitat permanent en què 
es desenvolupa la nostra llengua 
del segle xvnt ençà ha fet que es 
converteixi en habitual la publi
cació de vocabularis de barbaris
mes que, en el sentit més ampli, 
enclouen des de mots envilits a 
partir del català mateix fins a hí
brids producte d’influències de 
tot ordre, passant per simples cas
tellanismes, gal·licismes, anglicis
mes, etc. L’aparició d’una nova 
llista d’aquests mots maudits * 
ens fa adonar un cop més de la 
complexitat que comporta qualse
vol intent d’aplegar-los. Vegem- 
ne una mica aquesta problemà
tica a partir de les reflexions que 
ens inspiren alguns exemples con
flictius trets d’aquest volum : Hi 
trobem que cal dir durs per du- 
sos però no crida l’atenció sobre 
llàpissas, terriblement generalit
zat, ni encara dillunsos i dijous- 
sos que en algunes comarques són 
més usuals que dusos mateix. La
vadora només dóna rentadora i no 
màquina de rentar que represen
ta un matís que sembla recoma
nable d’establir. Radi esmena rà
dio donant a entendre la incorrec
ció d’aquest darrer mot quan no 
en tenim d’altre per designar la 
forma abreujada de radiofonia. 
Cubo ve anul·lat només per ga
lleda i sembla evident que aquest 
castellanisme és emprat preferent
ment en el sentit de cubell (d’es-

ENTRE TOTS HO FAREM TOT
3. Josep Munté i Vilà: L'aprenen
tatge del català - Gramàtica bàsica. 
Grup del Llibre, Barcelona 1974.

4. Esperança Figueras i Rosalina 
Poch: Nou vocabulari de barbaris
mes. Manuals lingüístics Barcino, 8. 
Editorial Barcino, Barcelona 1974.
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combraries) i de cub (terme geo
mètric o aritmètic). Hi ha colilla 
però no burilla. Surtit només és 
esmenat per assortit (adj. o verb) 
¡ omet assortiment (subst.). Tit
llar ve donat com a forma do
lenta per titil·lar: No sembla que 
aquesta incorrecció sigui gaire 
freqüent, però donat que pugui 
fer obrir l’ull a algú que s’hi 
confongui, si no va acompanyat 
d’un aclariment esdevé confusio
nari, ja que dóna a entendre que 
titllar és incorrecte sempre. La 
relació d’aquestes objeccions pos
sibles no vol tenir cap altra fina
litat que la de fer manifestos els 
problemes inherents a aquesta 
mena de reculls, basats en les for
mes vulgaritzades —canviants i, 
en definitiva, transitòries— d’un 
llenguatge sotmès, no ho oblidem, 
a la pressió contínua de factors 
alienants. Més que no pas d’u
na denúncia es tracta, doncs, 
d’una constatació, acompanyada 
del desig que una progressiva al
fabetització i una culturització 
autèntica de tots els catalans en 
la nostra llengua facin esdevenir 
innecessaris aquests vocabularis. 
Deixem constància que el que co
mentem avui és el més llarg en 
entrades de tots els actuals, bé 
que molt sintetitzat, ja que no 
conté aclariments semàntics ni ob
servacions gramaticals. El volum 
enclou una taula d’exercicis amb 
la clau corresponent i la reedició 
del llibret Els barbarismes de 
Cèsar A. Jordana, publicat els 
anys trenta i temps ha exhaurit.

Al cap de sis anys de la publica
ció han estat reeditades les cone
gudes «fitxes Ruaix». 5 Si la pri
mera versió ja constituí un ins
trument de gran utilitat per a 
molts professors, l’edició actual 
ha de millorar encara aquest ser
vei, ja que ha estat conscienciosa- 
ment ampliada no tan sols amb 
cinc fitxes dedicades a fonologia, 
on són- exposades amb solvència 
i sentit didàctic les característi
ques fòniques del català, sinó 
que les primitives, destinades ex
clusivament a l’anàlisi de l’orto
grafia, s’han enriquit amb noves 
precisions i sobretot amb un in
crement notable d’exemples. Tot 
i que «no pretén pas d’ésser cap 
mètode complet d’ensenyament de 
la nostra llengua», segons que 
manifesta l’autor a la presentació, 
el cert és que tal com ja es va 
demostrar arran de la primera 
sortida al carrer, i ara, repetim, 
més que aleshores, aquestes fitxes 
constitueixen un element de con
sulta obligada per a tothom qui 
vulgui aprofundir tots els mati
sos ortogràfics i fonètics de la 
llengua. A més, Ruaix ha pre
parat una gamma molt completa 
d’exercicis que, presentats a part 
en folis ciclostilats i dividits en 
dues sèries dites curs bàsic i am-

5. Josep Ruaix i Vinyet: El català 
O! fitxes (I. Fonologia i ortografia). 
Spes, S. A., Barcelona 1974.

pliació i repàs, són el complement 
ideal d’un treball concebut i rea
litzat amb un concepte clar del 
rigor i de l’eficàcia.
També al País Valencià van sor
gint llibres pensats expressament 
per acostar la llengua als esco
lars. La darrera iniciativa en 
aquest sentit 6 és un volum molt 
apte per iniciar els adolescents 
valencians en els punts bàsics de 
la gramàtica i connectar-los 
amb la coneixença dels avatars 
històrics de la nostra literatura. 
Els temes gramaticals hi són trac
tats partint d’un concepte unitari 
de la llengua —tal com és lògic 
que sigui— però sense deixar d’es
mentar les principals particulari
tats dialectals amb les quals es 
poden sentir més identificats els 
destinataris d’aquest volum. La 
posició, avui sortosament gene
ralitzada entre els intel·lectuals 
de les terres de parla catalana, de 
propugnar per damunt de tot la 
llengua literària única, no exclou 
en cap cas aquestes excepcions, 
que no són més que un exponent 
de la vitalitat i de la riquesa del 
nostre idioma. El procés històric 
de les nostres lletres hi és expo
sat d’una manera succinta. En 
deu breus capítols ens parla des 
de les Homilies d’Organyà i Gui
llem de Cabestany fins a Vicent 
Andrés Estellés i Manuel de Pe
drolo, però això no el priva de 
donar-ne una arrodonida visió 
de conjunt i d’aprofitar-ho per 
prodigar els noms dels nostres 
homes de lletres en una manifesta 
voluntat de popularització d’uns 
noms que, paradoxalment, no 
apareixen als llibres de text ofi
cials. L’autor sap molt bé en tot 
moment la motivació que el guia 
i escriu en funció d’aquesta utili
tat. El llibre és, doncs, perfecta
ment coherent pel que fa al con
tingut i a l’objectiu pretès. Ara 
el que cal és que les circumstàn
cies facin viable la possibilitat de 
fer-ne un ús extensiu i idoni.

JORDI MIR * 3

6. Joan F. Mira i Casterà: Som 
(llengua i literatura). Papers bàsics,
3. Llibreria Tres i Quatre. Editorial 
l’Estel, València 1974.
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