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■  Adéu al Greal
La Fundació Jacint Verdaguer, que 
compta amb la col·laboració de la 
Societat Verdaguer i la Univer-
sitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya, i amb el suport de 
la Generalitat de  Catalunya, la 
Diputació de Barcelona i la Fun-
dació la Caixa, proposa en el llibre 
Maleïda, a través  de Verdaguer 
Edicions, que el Greal passi a 
dir-se “Graal”. El fins ara espuri i 

desacreditat  “Graal” apareix de 
manera destacada en el títol de 
l’apartat de la pàgina 44, i dues 
vegades més en el text.

■  Permís a l’aire
En Dennis, llegim a L’Ésser Esti-
mat, d’Evelyn Waugh, va demanar 
uns dies de permís i, com que 
després llegim que el seu amo no 
li ho va posar fàcil, perquè no po-
dia prescindir-ne i n’explica amb 

detall les raons, el lector no sap si 
l’obté o no. El lector de l’original sí 
que ho sap: “Dennis  sought and 
obtained”, és a dir, “va demanar i 
obtenir”. 

■  Família desavinguda
El Diccionari de la literatura 
catalana, que acostuma a indicar 
el grau de parentesc entre autors, 
amaga que Pere Bohigas i Tarragó 
(Barcelona, 1886-1948), és pare 

d’Oriol Bohigas i Guardiola 
(Barcelona, 1925), i en l’article 
dedicat a Oriol, que l’Oriol n’és fill.

■  Impresentable
El DIEC2 ignora el substantiu 
impresentable i només l’accepta 
com a adjectiu. El Gran diccionari 
62 de la llengua catalana, ja el 
va entrar l’any 2000: “Persona 
mancada de serietat, de poc fiar. 
És un impresentable”. 

les notes de víctor ripoll

literatura lluís bonada

El primer llibre dedicat a l’antifabrià Marià Grandia 
permet recuperar un dels més antics estudis dialectals

El 23 de gener de 1907, mosèn Marià 
Grandia (Vallcebre, Berguedà, 1865-

Madrid, 1929), format al seminari de 
Solsona, defensava a Madrid la tesi 
doctoral titulada “Monografia lingüística 
de Vallcebre”. Aquest estudiós havia 
publicat, l’any 1901, la Gramática 
Etimológica Catalana amb la qual va 
rebre un cert reconeixement com a 
lingüista, consideració que li va servir 
per  assolir una posició destacable en el 
Primer Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana, del 1906, tot i que, 
amb la publicació de la Fonètica 
Semítich-Catalana, el 1903, ja havien 
començat a aparèixer les primeres 
discrepàncies. 

Així, Pompeu Fabra li va dedicar un 
article fulminant el 1905 i a partir d’aquí 
seria rebutjat per la lingüística domi-
nant, fins a ser titllat per Joan Solà, més 
recentment, de gramàtic irresponsable. 

A més, la seva actitud militant en 
contra de les Normes ortogràfiques 
incrementarà la seva desconsideració 
pública. L’Esquella de la Torratxa 
escrivia el 1911 que Fabra, potser l’únic  
gramàtic modern de Catalunya, ha hagut 
de lluitar contra la ignorància, culpable 

de posar al mateix nivell Fabra “amb el 
fanàtic mossèn Grandia” mentre que a 
Joventut, sis anys abans, s’expressaven 
en similars termes i titllaven el mossèn 
de “fantàstic”.  Era fantasiós perquè 
defensava que el català descendia de 
l’hebreu per línia directa. L’any 1929, a 

Mirador constaten que “ningú no 
recorda ja la fantàstica teoria de Mn. 
Grandia”. 

Tot això va fer que ningú no s’intere-
sés per la seva vida i la seva obra, força 
extensa, formada per llibres i estudis 
sobre la llegua catalana, l’hebrea, la 
grega i la llatina. De tota ella, potser el 
que té més valor és la seva tesi doctoral, 
un testimoni primerenc d’estudi 
monogràfic dialectal, mai no editat. Per 
això, l’estudiós Ramon Felipó i la 
lingüista Maria Pilar Perea han col-
laborat conjuntament en l’edició d’un 
volum format per la biografia del 
personatge, redactada per Felipó amb 
moltes dades desconegudes, i l’edició de 
la tesi, precedida per un rigorós i detallat 
estudi elaborat per la lingüista. El llibre, 
Notes biogràfiques de Marià Grandia i 
Soler i la seva ‘Monografia lingüística de 
Vallcebre’, ha estat publicat pels Llibres 
de l’Índex.

La tesi de Grandia, diu la lingüista, 
constitueix un exponent representatiu 
dels primers estudis monogràfics 
dialectals desenvolupats sobre una 
varietat local del català, que no eren 
gaire usuals a començament del segle.

Marià Grandia i Soler defensava que el català descendia 
per línia directa de l’hebreu.
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