
Les matèries de llengua i literatura 
catalanes han estat “cínicament 
maltractades i humiliades per les 
disposicions preses en diferents 
moments per les autoritats i re-
ferendades amb entusiasme per 
tots (he escrits TOTS) els partits 
del Parlament (!!!???) de Catalunya, 
amb la preclara intenció d’anorrear 
la cultura, i especialment, la cultura 
escrita en català”. Així s’expressa 
Antoni Dalmases (Sabadell, 1953), 
narrador i professor de llengua i 
literatura catalanes d’ensenyament 
secundari, en el llibre Caos a les au-
les. Com s’està desmantellant l’ense-
nyament públic, editat per l’editorial 
Angle.

Els successius consellers cata-
lans d’Ensenyament han decidit, 
escriu, “anar escapçant els conei-
xements que els nostres estudi-
ants han d’adquirir en qüestions de 
llengua i literatura catalanes”, tot i 
“omplir-se la boca de la defensa de 
la llengua i de la cultura del país”.

Al seu entendre, l’odi a la cultura de la nació “que amb sarcasme diuen defen-
sar”, es demostra clarament d’ençà que, en temps del govern Pujol, “s’eliminà del 
batxillerat l’estudi de la història de la llengua”. Antoni Dalmases es pregunta aquí 
on eren els intel·lectuals, les institucions patriòtiques, culturals i científiques, quan 
es produïa “aquesta barrabassada que els interessats vam denunciar amb ben poc 
ressò?”.

L’odi a la cultura de la nació també es demostra, pensa Dalmases, en la liqui-
dació absoluta de les assignatures de literatura. Amb la pretensió de “motivar” i 
evitar avorrir els joves, els consellers d’Ensenyament van decidir que era més diver, 
guai, progre i pedagògic, fer que els estudiants catalans acabessin els estudis de 
secundària sense saber qui eren i que van fer gent com Marc, Verdaguer, Carner, 
Riba, Espriu, Villalonga, Calders i un infinit etcètera. “Tampoc cap agrupació d’ense-
nyament superior –afegeix– cap acadèmia ni autoritat del país va moure un dit per 
carregar contra aquesta flagrant bestiesa”.

I tercer exemple. Executades la història de la llengua i l’ensenyament de la litera-
tura, en temps del conseller Ernest Maragall i amb el vot favorable de tots els grups 
parlamentaris, es va acordar reduir de tres hores setmanals a dues l’estudi de la 
llengua catalana al batxillerat, per encabir-hi una “assignatura maria apassionant”, 
anomenada ciències per al món contemporani.

Són tres exemples “dels molts disbarats perpetrats pels cervells preclars de la 
Genialitat (sic) de Catalunya, que han contribuït no poc a desprestigiar i marginar la 
nostra matèria dels instituts”.

Aquest és un dels motius, descobreix Antoni Dalmases, de la baixa matriculació 
als estudis universitaris de filologia catalana. “Són ben poc –escriu– els qui opten 
per cursar filologia catalana després del batxillerat, fent el suec davant la pregunta 
de moda: de què serveix?”

Per tot això, conclou: “La realitat s’imposa i hem d’acceptar-la: hem perdut”.

Lluís Bonada
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L’escriptor i professor Antoni Dalmases denuncia 
la marginació de la cultura catalana a l’escola

Antoni Dalmases, docent i escriptor, publica el lli-
bre Caos a les aules, en Angle Editorial.
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El suport el tenia a casa
El Diccionari de la literatura catalana diu 
que Pere Aldavert i Martorell va fundar 
la revista La Renaixença amb el suport 
dels membres de La jove Catalunya. 
Hauria calgut dir que ell també n’era 
membre i, a més, fundador.
   
Ni dia ni any
Miquel Gibert diu encertadament en 
el pròleg del recull Teatre selecte, de 
josep Maria de Sagarra, publicat per 
labutxaca, que La rambla de les floristes 
s’estrena el 1935, però quan apareix 
la fitxa de l’obra hi llegim que es va 
estrenar el 1933, concretament el 21 
de març. L’obra no es va estrenar el 33, 
però tampoc el 21 d’aquell mes, sinó el 
22 de març del 1935.

Impotència
L’edició Random House Mondadori-
Carme Arenas d’El cementiri de Praga, 
d’Umberto Eco, parla de “la potència 
temporal del Sant Pare”. Evidentment, 
amb l’edat dels Sants Pares no es 
podia pas pensar que fossin potents 
durant tot el seu pontificat. Umberto 
Eco no pensava pas en això, quan va 
escriure la novel·la, sinó en “el poder 
temporal del Sant Pare”.

‘Gras’, aprimat
Pompeu Fabra va indicar el sentit que 
té gras per “groller” quan s’aplica a 
la parla, a través de l’expressió “par-
lar gras”, definida així: “dir paraules 
massa lliures”. Com que el DIEC2 ha 
traslladat les expressions a la prime-
ra paraula, en aquest cas a l’entrada 
“parlar”, aquest sentit ha desaparegut 
de l’entrada “gras”. Per sort, tenim 
l’Alcover-Moll: “Gras. 4. Excessivament 
grosser. Paraules grasses: mots man-
cats de delicadesa. Parlar gras: parlar 
amb massa llibertat, amb llenguatge 
obscè”. La GEC: “Gras. 5. Dit del parlar 
o el riure groller, obscè. Paraules gras-
ses”. I el GD62: “5. Que és llicenciós, 
obscè. Sempre està explicant històries 
grasses”.
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