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Imatge evocadora del 
comerç transatlàntic 

dels productes de les 
fàbriques catalanes al 

començament del 
segle passat, un 

període estudiat en 
l’excel·lent «estat de la 

qüestió» publicat 
per «L’Avenç».

llibres sobre història recent
per Joan B. Culla i Clarà

LLENGUA, COMERÇ, SOCIETAT

Avalat per la notorietat pública del seu 
autor, el senador Francesc Ferrer i Gironès, 
el volum La persecució política de la llengua 
catalana (Edicions 62) ha assolit al llarg del 
1986 un ampli ressò i un notable èxit de 
venda. Certament, l'intent d'escriure la «his-
tòria de les mesures preses contra l'ús del 
català des de la Nova Planta fins avui» —és a 
dir, una mena d'història política de la llen-
gua catalana durant els darrers tres segles— 
és una idea ambiciosa i atractiva, però 
també difícil, sobretot quan, com en aquest 
cas, hom intenta combinar-hi el rigor de 
l'estudi científic amb la passió de l'al·legat 
polític reivindicatiu.

En efecte, si l'afany de denúncia política 
porta a subratllar la identitat i la continuïtat 
en les discriminacions i vexacions contra el 
català des de Felip V fins a l'últim magistrat 
o buròcrata de l'actual democràcia parla-
mentària, l'obligació de l'estudiós hauria 
estat distingir, en les motivacions, els propò-
sits i els mètodes de la persecució lingüísti-
ca, entre els de la monarquia absoluta del 
segle XVIII, els de l'unitarisme liberal del XIX 
i els del totalitarisme franquista, comparar la 
conducta de l'Estat espanyol amb les d'al-
tres estats europeus pel que fa a aquesta 
mateixa matèria, etc., i això no pas per 
justificar res, sinó per comprendre i explicar 
millor el nostre cas.

Doncs bé, el senador Ferrer s'ha decantat 
clarament per la primera opció, per confegir 
un memorial —documentat— de greuges 
més que no pas un treball d'història. ¿Com, 
si no, hom podria entendre les constants 
referències a ¡'irracional, a la visceralitat 
—«l'odi», «la perfídia», «la fòbia»— a l'hora 
d'assenyalar els mòbils de l'actitud espa-
nyola envers la llengua catalana, o la dèria 
de personalitzar la persecució en uns indivi-
dus concrets, en una relació nominal de 
«bèsties negres» on hom troba, al mateix 
nivell, el comte d'Aranda, Lerroux, Alcalé- 
Zamora, el general Franco i Rodolfo Martín 
Villa? D'altra banda, les lleis i els decrets que 
l'autor enumera minuciosament són molt 
importants, però encara ho és més llur 
aplicació pràctica, la resposta social que van 
trobar i que és la que explica, al capdavall, la 
nostra actual situació idiomàtica. Dit això, el 
llibre de Francesc Ferrer és, en el millor 
sentit del mot, un pamflet polític colpidor, 
oportú i necessari, i un utilíssim recull de 
textos i documents, alguns dels quals —els 
relatius al darrer franquisme o a la transi-
ció— escassament coneguts.
A partir dels materials d'un curs auspiciat 
per la Universidad Menéndez y Pelayo a 
Mataró, l'estiu del 1985, L'Avenç ha publicat, 
sota el títol El comerç entre Catalunya i 
Amèrica (Segles XVIII i XIX), un excel·lent i 
manejable estat de la qüestió sobre aquest 
factor fonamental en la dinàmica econòmica 
—i àdhuc política— catalana des del 1680 

fins al 1898. Els col·laboradors del volum 
—J. M. Delgado, J. M. Fradera, C. Martínez 
Shaw, J. M. Oliva...—, investigadors dels 
diversos aspectes del tema, han reeixit a 
redactar síntesis molt entenedores i ben 
connectades de llurs respectives especiali-
tats; a remarcar, en tot cas, la incisiva i 
brillant aportació de Josep Fontana sobre la 
incidència de la pèrdua colonial en la crisi de 
l'Antic Règim espanyol, i el capítol de l'histo-
riador antillà Manuel Moreno Fraginals so-
bre la situació de Cuba en relació amb la 
metròpoli durant el segle XIX.

L'Ateneu Barcelonès. Dels seus orígens als 
nostres dies (La Magrana) és una altra obra 
d'ampli abast cronològic, dedicada a una 
institució medul·lar en el panorama cultural i 
cívic de la Barcelona burgesa des de la 
segona meitat del vuit-cents. L'autor, Jordi 
Casassas i Ymbert, hi fa una història-crònica 
interna aproximativa, a grans trets, de la 
docta casa —amb pàgines excel·lents sobre 
les penyes de principis del nou-cents, per 
exemple— i aprofita el tema de l'Ateneu 
per a aportar gran nombre de dades i 
formular algunes ambicioses reflexions en-
torn d'una qüestió que l'ocupa des de fa 
anys: el paper dels intel·lectuals en la vida 
pública catalana contemporània. Certes ine-
xactituds o imprecisions, sobretot en matè-
ria de noms, i uns apèndixs documentals tal 
vegada desproporcionats al contingut del 
volum són les úniques objeccions que hom 
pot fer-li.
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