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L’obra de Llull es veié, un dia, sense la 
sobirania política i les institucions cultu-
rals que, nodrint-se’n, l’apeixaven. La llen-
gua, tanmateix, clara i una, continuà arre- 
dossada en un poble, com sempre engelosit 
de la seva obra, patrimoni seu, i que, des-
armat d’estructures col·lectives pròpies, na-
cionalment torturat, se sentí amb els horit-
zons comuns sobtats i s’aferrà, amb la vista 
entelada, a la parla local de cada dia. Per 
instint de supervivència. La supervivència 
de la llengua de tots.
Ara, en hores de desvetllament, també sabé 
reconèixer i creure els grans profetes de la 
seva veritat —i n’hi havia que abastaven 
els trobadors i tot. Si la plenitud d’aquesta 
visió no s’ha consumat encara, sí que s’ha 
enrobustit la fe col·lectiva de la gent en l’he- 
rència lingüística que Llull li notarià. Fo 
de carboner? Fe que suscità l’ordenador de 
la represa de consciència comuna: Llull re- 
diviu, Fabra. L’enginyer, el senyor, el mestre. 
No badéssim, per això: si, avui, normati-
vament, el català és com és, ho devem al 
Beat més que no pas al Fabra. En Fabra 
és la primera consciència de l’obra lul·liana, 
plena i de bell nou compresa. La restaura-
ció que hi llavora és pedagogia del retro-
bament de tots.

EL RETAULE PAIRAL

En Fabra, doncs, retroba, sota guixos i re-
formes, el retaule genuí de la llengua que 
ens fa uns. L’hi retroba íntegre, si bé amb 
qualque esgratinyada, sobre la pell mateix 
de la totalitat dialectal i en la melsa de 
la globalitat històrica. Del Capcir a Mara- 
gall i de les Homilies al Segura. Amb totes 
les gràcies locals, tots els «pentimenti» dels 
autors de la Renaixença, tot el drap enve-
lat de documents llatins botits de catala- 
nades i de l’últim capità manaies que ja 
rima amb papa i mama. Fort d’aquesta vi-
sió integral restaura amb mà de mestre pe-
lades i rascades d’anys d’atac continu, sor- 
prenent-nos amb la color natural i harmò-
nica de la llengua. I tan rebé, que amb 
prou feines hi descobrim restauració. I és 
que l’obra de Fabra és com és perquè és 
el català més quotidià, més íntim, de cada 
gest. El català de sempre, a desgrat de les 
«reformes» malèvoles de la colonització.

La llengua parlada, ara i avui, a pertot del 
país; la llengua modulada pels escriptors 
sorgits amb la Renaixença; la llengua ru-
bricada per la mil·lenària tradició històrica 
que ens l’arrela als orígens. Aquest, no pas 
altre, és el punt de partença de Fabra. I si 
entorcilla aquesta llengua en l’eix del bar-
celonès (no pas central ni barceloní; més 
exactament, l’àrea diguem-ne de la prime-
ra vegueria), ho fa per necessitat metodo-
lògica —amb raons de política demogràfi-
ca, cultural i de sensibilitat històrica sub-
jectiva.

El restaurador és, alhora, pedagog, polític, 
modern. Acull el dinamisme de la llengua 
total seguint-ne l’evolució històrica, i per 
això es decanta més per les seves solucions 
innovadores que no pas per les arcaiques 
—a condició que neixin del sistema mateix. 
Sospesa la força social, política i cultural 
de la terra, amb perspectiva històrica, i en 
treu el fil conductor de les seves opcions 
concretes. Mostra que del català de cada 
dia al català de Llull no hi ha cap dife-
rència substancial. Per això mateix, tant se 
val partir de l’un com de l’altre, i, doncs, 
parteix del més immediat a l’experiència 
col·lectiva. Vet-ho aquí, pedagogia, sentit 
polític i modernitat conspiren a la represa 
del català de sempre dins l’ordre d’un sis-
tema estable i referencial a ulls de tothom. 
Sense negar res a la llengua total, sense 
obturar cap evolució endogènica, sense avi-
ciar localismes no exigits pel mètode i ava-
lats pel geni de la llengua.
Feta i pastada, la seva obra és aquesta: 
® sistematització de l’ortografia a partir 
de la llengua global i sobre una base mor- 
fofonètica exemplar. Tot i algunes solucions 
políticament pactades, la coherència és ad-
mirable.
® determinació de les pautes fonètiques i 
prosòdiques pròpies de la llengua, amb res-
pecte intel·ligent de l’autenticitat dialectal, 
que té aquí la seva incidència. (Qualque 
opció respon potser més a criteris lògics que 
no pas lingüístics. Per exemple, disil·labació 
de sibil·lant + i + vocal: opció, societat, 
contra el fet lingüístic general: op ció, so 
cie tat...)
® inventari lèxic orientatiu no pas exclusiu 
ni normatiu, tant se val què en diguin els

Pau VE 
home i papa

El primer assaig en català sobre 
el papa recentment' traspassat ens és 
presentat amb el convenciment 
que el pontificat de Montini obtindrà 
una valoració més positiva que la 
que ofereix a quotidianitat del 
nostre fer cristià.
L’autor, ben conegut per les seves 
antologies dins d’aquesta mateixa 
col·lecció, en dibuixar Pau VI dóna 
primacia a l’anècdota i al gest simpàtic 
i prefereix que els textos papals 
parlin per ells mateixos. Intenta de fer 
conèixer un home, amb totes les 
qualitats i limitacions, que s’ha realitzat 
humanament i cristianament exercint 
dins l’Església aquell càrrec que 
anomenem papa.
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abusaires, amb domini fort de l’àmbit orien-
tal de la llengua (ara, la veritat és que 
la majoria d’escriptors renaixencers i post- 
renaixencers en procedien; ah!, i Llull, i 
Fabra...).

• esquematització del sistema sintàctic, en 
general simplement esbossat però amb algu-
na qüestió molt elaborada —relatius— o 
genialment ordenada —pronoms febles, en 
digui el que vulgui alguna crítica massa 
parcial. Tot amb tot, a primeria de segle 
les estructures sintàctiques de la llengua no 
cruixien com ara, que ens hi sentim tan 
insegurs.

0 proposta morfològica moderna i equili-
brada, no tan barcelonina, ni barcelonesa, 
com algú afirma (en central, i oriental!, 
altre, pobre... només tindrien una sola ter-
minació; hom no hi diu pas sabé, sinó sa- 
pigué...). Quan opta per les formes «cen-
trals» —molt triades i depurades, ep!—, és 
perquè hi veu en obra la modernitat endo- 
gènica de la llengua; i ho fa sense jugar- 
se les formes insulars o sud-occidentals amb 
pes històric. (De fet, qualque preferència 
fabriana sembla guanyar avui terreny: -i 
desinencial de subjuntiu; limitació creixent 
d’imperfets de subjuntiu en -ara, -era, 
ira...)

L’OBRA COL· LECTIVA

És. doncs, en el Fabra, perspicaç marmes- 
sor de mestre Llull, que tenim els principis 
del català total. Ja ho veurem un altre dia. 
Ara. l’obra de Fabra no era solament fruit 
d’investigació i reflexió personals; també era 
provació de les seves propostes que ell con-
fiava als escriptors, que hi treballaven i li 
permetien d’avaluar-ne la viabilitat tot per- 
filant-li’n el sistema. Alhora, examinava les 
troballes i provatures dels escriptors i les 
integrava segons la bonesa intrínseca que 
hi descobrís. I és que Fabra considerava 
que el punt decisiu, referencial, era la llen-
gua del poble, del poble total, geogràfica-
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ment i històrica —sols el poble total fa 
fe—, creient, així mateix, que els escrip-
tors n’eren els profetes nats, i el gramà-
tic, el notari propi. Naturalment, Fabra no 
hauria pogut confondre mai escriptors i gra-
màtics amb diletants i extorsionadors. Ja 
ho veurem un altre dia.

Si l’obra fabriana s’imposà, és per la seva 
integritat. Per haver tocat el fons i el viu 
de la llengua, cap reticència colonialoide 
no s’hi pogué rebel·lar sense trair-se. Haver 
superat la catalunyeria per atènyer humil-
ment la catalanitat, li valgué que, a poc a 
poquet, tothom veiés en la seva obra la 
parla de cada dia, la llengua de sempre. 
Confiant en la modernitat —flora de mu-
tacions reproduents d’unes mateixes valors—•, 
se salvà de la temptació de l’arcaisme i ens 
preservà la tradició.

ALGUNS RACONS PER FER

Hi ha qui s’afigura que l’obra d’en Fabra 
és cl tòtum de la llengua. Del tot acaba-
da. Qui es creu que la vida és un procés 
de momificació. Mes Fabra sabia que la seva 
obra era recapitulació i punt de partença. 
Com ho havia estat, molt més decisiva, la 
de Ramon Llull. I que, en aquest domini, 
mai no hi ha res acabat. I el cert és que 
tenim qualque punt per resoldre o agilitzar. 
Vejam-ho.

La sistematització fabriana ens ha permès 
un català literari estàndard, sòlid i eficaç. 
I. en canvi, no disposem pas encara d’unes 
pautes que ens permetin de consolidar un 
català col·loquial estàndard —capítol impor-
tant cn narrativa, en l’ús públic de la llen-
gua conversacional: entrevistes, debats, 
certa mena de reportatges radiofònics o te-
levisius... Tampoc no hi ha pautes ben de-
finides d’elocució i dicció, terreny on es 
produeixen situacions vacil·lants i fins caò-
tiques.

Igualment, topem amb problemes de gra-
fia de fenòmens lingüístics particulars. Així,

— Nens i nenes des de mes 
i mig fins a 4 anys.

— Mitja pensió. Cuina pròpia.
— Horari: de 7.30 a 20.30, amb 

opció a sopar i pernoctar a 
i’escola.

— Jocs didàctics.
— Estades llargues i curtes.
— Gran jardí amb pins. 

F

salvant les experiències parcials de la Víc-
tor Català i del Ruyra, ens manca una ela-
boració de recursos gràfics per reproduir 
les diverses parles dialectals o locals. La 
sistematització ha d’esser tal que permeti a 
qualsevol lector de la llengua d’interpretar 
correctament la peculiaritat fonètica de la 
parla reproduïda. Per això cal que els re-
cursos emprats s’inscriguin en el sistema 
ortogràfic general de la llengua. Que qual-
sevol pugui no sols adonar-se d’un deter-
minat espècimen fonètic —xava, per exem-
ple—, sinó, sobretot, interpretar-lo correc-
tament.

També en el mateix punt, necessitem tro-
bar mitjans gràfics per reproduir parles 
defectuoses: velarització d’erres, vocalitza- 
ció d’eles. sopes, etcètera. (Quant al papis- 
sot. la z espanyola —i francesa— no ens 
serveix, per antipedagógica i per incoherent 
amb el nostre sistema gràfic. Un amic em 
suggeria la ç —idea vàlida, que ara no puc 
justificar, i que he provat eficaçment.)

Encara dins l’escriptura, em sembla inevi-
table de replantejar algunes minúcies. D’ac- 
cents i dièresis, amb funció provisional en 
cl Fabra, més val no parlar-ne, i fem-nos 
pagues que se’ns han agafat potser per sem-
pre més. En canvi, un parell de punts me-
reixen atenció i... coratge.

Primer. Al Diccionari ortogràfic és opta-
tiva l’apostrofació o no de la davant (h)i- 
(h)u àtones. I ara, contra l’ús general de 
tots els dialectes, la no apostrofació és im-
perativa. Per què? Més. L,’anormalitat no 
presenta cap ambigüitat ni confusió, a nivell 
d’escriptura. A nivell oral, ja és una altra 
cosa. Però què fan els orientals davant la 
possible confusió d’efecte i afecte. En mo-
difiquen. distintivament, la pronúncia. Idò!

Segon. El capítol dels guionets, acabat de 
caotitzar per la GEC. Abans d’esverar-nos 
pensem que el tema s’ha hipertrofiat des 
dels dies d’en Fabra, i que la reharmonit- 
zació s’imposa. Per pedagogia, per moder-
nitat. per fabrisme —si tant es vol. Ara, 
però, qualque exemple revelador: allioli, 
vaivé; plats-i-olles. cap-i-cua; estira i arron-
sa. alts i baixos — cul-de-sac. blat de moro, 
maldecap — figa-flor, sords-muts; cartó 
pedra — arxi-milionari (arxiprest), multimi-
lionari — semioficial, quasi-oficial — pre-cris- 
tià. prehistòric — pre-tònic. posttònic - 
agredolç, clar-obscur — pell-roja. camallarg 
llarg-metratge. viltinença — neofeixista, pseu- 
do-apòstol — subclasse, sotasignat, sots-dia- 
ca; superhome — linguopalatal, electrodo-
mèstic; sòcio-polític. àudio-visual — ca- 
talano-aragonès; antinord-americà. fran- 
co-nord-americà... Un poti-poti? Ca. una 
petita mostra de can Fabra i ca la GEC!

En l’ordre del lèxic, a més de la compila-
ció. en què tothom convé, del lèxic occi-
dental. és urgent l’inventari de l’argot, amb 
esperit de servei col·lectiu i lingüístic, i no 
pas amb temors moraleres. És un capítol 
que perilla, cada dia més. davant la invasió 
forastera.

No ho sé. si tot són minúcies. En tot cas 
sé que. si ho són. no val pas la pena de 
fer-ne bandera d’obstacles. I si no ho són. 
ia cal que ens afanyem a posar fil a l’agu- 
lla. Com Fabra ho volia. I s’ho mereix. 
I ens ho mereixem nosaltres. I el nostre 
català apeixat de cada dia.

JEM CABANES
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