
Antoni Dalmases (Sabadell, 1953) de-
tecta, des de la seva experiència docent 
a l’ensenyament secundari, la causa de 
la baixa matriculació que registren els 
estudis universitaris de filologia catala-
na, per què són tan pocs els joves que 
opten per aquesta carrera després del 
batxillerat. És el desprestigi i la margi-
nació creixent i constant de la matèria, 
a l’ensenyament secundari i, de retruc, 
de la cultura catalana en general, ope-
ració, diu, que comença en temps del 
govern Pujol, i ha continuat amb tots els 
consellers d’Ensenyament, sense que 
cap acadèmia mogués un dit per carre-
gar contra la liquidació absoluta de les 
assignatures de literatura i, abans, de 
la història de la llengua. L’estudiant de 
batxillerat es pregunta de què serveix 
la filologia catalana si dedueix que no 
paga la pena adquirir coneixements 

en qüestions tan poc importants i va-
lorades com són la llengua i literatura 
catalanes.

Els efectes d’aquesta política sobre 
la cultura catalana són greus sempre, 
però més ara perquè, després del pa-
rèntesi franquista, la filologia catalana 
va fer un gran esforç per posar-se al 
dia, per compensar tants anys de pe-
núries, i aquest esforç formidable –ara, 
històric– es va traduir en l’elaboració 
d’un nombre fabulós de tesis doctorals 
i d’estudis sobre els nostres autors i 
moviments, des de l’edat mitjana, fins 
a la moderna i contemporània. Amb un 
cop d’ull al catàleg de les Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, per exemple, 
copsarem l’abast d’aquest esforç. Tot 
això semblarà glòria comparat amb els 
temps precaris que ens esperen.

I no cal dir que encara produirà –ja ha 
començat a produir, fa alguns anys– un 
altre problema cultural que afecta l’edi-
ció en llengua catalana. El professor 
i escriptor Antoni Dalmases no ho diu 
perquè ja es deu donar prou per sabut: 
l’escola anomenada catalana no ha 
sabut –Antoni Dalmases diria que no ha 
pogut, per voluntat dels polítics– formar 
lectors en català.

LLIBRES

Tenia algun motiu la dona per a matar 
el marit? O potser l’assassinat tenia a 
veure amb la terrible pallissa que havi-
en clavat a un adolescent, feia poques 
setmanes, a la porta del Solo Club? En 
Viktor Algård havia estat al centre de 
totes les mirades des d’aleshores. Ja 
des que havia obert el club, molta gent 
s’havia exclamat de la seva decisió 
d’oferir festes especials per a menors. 
Sisè misteri a l’illa de Gotland, que ha 
de resoldre el comissari Knutas.

L’Enric es desperta en un hospital. No 
recorda gairebé res i només sent un 
dolor intens per tot el cos i detecta que 
alguna cosa no va bé. Si no, perquè hi 
ha vigilància policial a la porta de l’ha-
bitació? Per què un desconegut li escriu 
una nota que li diu: Noel et busca? Per 
què li diuen que té petits senyals de 
cirurgia facial? Només els records in-
comprensibles que li tornen de tant en 
tant poden fer llum sobre aquestes in-
cògnites abans que el passat l’atrapi.

Juny de 1941. Els alemanys ocupen la 
ciutat de Lwów, a la Galítsia oriental 
(ara Ucraïna). Els soldats del Reich 
creen un camp de treball per a jueus 
als afores de la ciutat. En molt pocs 
dies, una xiqueta d’onze anys perd els 
seus pares i va a parar al camp. És 
Janina Hescheles. Amb els ulls d’una 
nena de dotze anys és el que Janina va 
escriure el 1944, just després que els 
antifeixistes la rescatessin del camp i li 
donessin una llibreta i un llapis.

El testimoni d’una nena 
internada en un camp nazi
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