
El subtítol del llibre –Llengua i cultura 
catalanes al segle XX– identifica el camp 
d’estudi d’aquest llibre d’August Rafanell 
(Barcelona, 1963), professor d’història 
de la llengua a la Universitat de Girona. 
Aquest és el camp de la recerca, però 
August Rafanell no pretén pas fer una sín-
tesi del que ha passat al país en aquest 
segle, sinó acostar-se --i amplificar-- algun 
dels racons que havien quedat ocults a 
la lupa dels estudiosos gairebé sempre 
perquè eren marginals respecte al cor-
rent hegemònic. És a dir, el llibre té més 
de retaule –juxtaposició d’escenes– que 
no de quadre, més de patchwork que 
no de teixit. Pot semblar que això mena 
indefectiblement a la fragmentació del 
panorama, però el fet cert és que el 
lector pacient del volum hi adquirirà una 
visió molt completa de què li succeí a 
la cultura de la nació, entre el 1898 i el 
1975. Un fresc molt ampli, certament, 
però alhora també molt matisat i com-
plex. O molt més complex d’allò que és 
habitual. I ho agrairà. 

Les qüestions a què el llibre fa, pre-
ferentment, referència són: el corrent 
intel·lectual francòfil, els filòlegs margi-
nals respecte de l’obra de Pompeu Fabra 
i l’actitud dels vencedors de la guerra 
civil amb la llengua catalana. Cadascuna 
d’aquestes qüestions és, però, de fet, un 
mirador molt ben situat per a observar 
un paisatge cultural a vegades sorpre-
nent. La francofília del primer terç del 
segle XX, per exemple, mostra un corrent 
prou ampli d’intel·lectuals partidaris que 
Catalunya passés a ser francesa –i estal-
viar-se així de ser espanyols– o les rela-
cions entre catalans i occitans –inclosa 
la influència del pensament federalista 
de Charles Maurras–, els mapes de les 
llengües catalana i occitana, el corrent 
germanòfil a la cultura catalana i la con-
solidació del catalanisme. La història de 
la filologia marginal –Ramon Miquel i Pla-
nas i Antoni Griera, sobretot– mostra no 

únicament les divergències lingüístiques i 
personals, sinó sobretot l’entossudiment 
i l’adaptació d’aquestes posicions als 
canvis d’escenari polític que s’anaven 
produint al país, postguerra inclosa. Pel 
meu gust, la història de Miquel i Planas 
com l’explica l’autor és memorable. 

A la segona part del llibre –“La destruc-
ció del català durant el franquisme”– Ra-
fanell ressegueix l’actitud dels vencedors 
–els d’allí però també els d’aquí– respec-

te de la llengua catalana: des del meu 
punt de vista, el fet més interessant és 
observar com els repressors s’adaptaven 
i es transvestien segons l’ocasió: ho fe-
ien intel·ligentment o estúpidament, aca-
ronant o envestint però sense perdre l’ob-
jectiu –de fet, inalterat– de combatre l’ús 
social de la llengua. Aproximadament, 
com ara. I, paral·lelament, els resistents 
feien també tant com podien, pas a pas, 
amb una constància tan implacable com 
la dels repressors. Afortunadament. 

La cosa més fascinant del llibre és la 
documentació que aporta: molts textos 
inèdits, uns altres de rars, alguns de 
sorprenents, que faran xalar el lector. 
Especialment, si reacciona com jo, els 
textos contra Catalunya i el català, molt 
sovint tan estúpidament sectaris com 
algun dels actuals. Sigui com sigui, el 
valor d’aquests textos és extraordinari 
i enriqueixen substancialment allò que 
sabíem de la història de la llengua i de 
la cultura del país els darrers cent anys. 
Excel·lent. I mereix també elogi el rigor 
de l’edició: notes a peu de plana, índexs 
i il·lustracions. Menys entusiasme em 
mereixen dos aspectes –complementa-
ris– del llibre: primer, el to diferent dels 
articles –alguns amb un estil àgil i alguns 
altres amb un de massa artificiós–, atès, 
suposo, que el llibre aplega textos de 
l’autor preparats per a públics diversos; 
i, segon, el fet que sigui un llibre només 
accessible als qui ja estan familiaritzats 
amb aquestes qüestions, perquè va ori-
entat als estudiosos més que no als 
estudiants. Però, malgrat això, l’interès 
del llibre preval i val la pena de llegir-lo. 
Sens dubte.
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