
ot recordant l’actriu Mercè Bruquetas, que va
morir divendres, el director teatral Esteve Polls
afirmava: «Mercè Bruquetas tenia una gran qua-

litat: recitava com els àngels. Bruquetas va ser una de
les dones que han dit millor el vers en aquest país. Era
una estrella a l’hora de recitar.» Això és cert. I encara ho
concretaríem més: Bruquetas deia impecablement el
vers de Sagarra que, dels grans poetes catalans del segle
XX, és el que va escriure un vers més sonor, més musi-
cal, més apte per ser projectat a través de la veu d’un/a
rapsode cap a una audiència. Recordem la impressió
que ens va causar, ja fa temps, sentir Mercè Bruquetas
recitar Sagarra i aquest record no l’esborra la seva mort,
ans el contrari, el fixa, el concreta. Molt més ençà, deu
fer un parell d’anys, vam sentir Lluís Soler recitar frag-
ments d’El comte Arnau sagarrià. És una poesia impe-
tuosa, apassionada, vibrant, carnal. Soler n’oferia tam-
bé una lectura memorable, de la qual n’existeixen enre-
gistraments en cedé. Cal el treball d’aquests excel·lents

T recitadors, cal saber dir el vers, fer que flueixi, que arribi
al públic, que commogui, però el fonament, la matèria
primera és la composició de Sagarra, el ritme que conté,
el dring de les paraules, el lligam misteriós entre música
i sentit. Sagarra tenia un do lingüístic únic, peculiar. Ex-
treu el seu llenguatge del bell català popular de fa un se-
gle, quan la llengua col·loquial tenia una gràcia, una vi-
vesa i una expressivitat que a nosaltres ja no ens han ar-
ribat. N’hem sentit vestigis en els avis, els quals, però, ja
enyoraven el parlar dels avantpassats i eren conscients
de viure una decadència. Ara existeix un català estàn-
dard, correcte, que utilitzen els mitjans, amb més o me-
nys errors, i que es transmet en l’ensenyament. Molt bé.
Però per sota d’aquest nivell hi ha un desori fonètic, un
campi qui pugui morfològic i un desgavell sintàctic que
és el que sentim sovint quan encara sentim parlar català.
És per això que, si estimeu aquesta llengua, escoltar els
versos de Sagarra, ben dits, provoca emoció i malenco-
nia.

Sagarra ben dit
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El director de teatre Esteve Polls, un defensor de la parau-
la ben dita. / JUANMA RAMOS

nguany fa setanta-cinc anys
que es promulgaren les Nor-
mes de Castelló, anomena-
des així perquè s’aprovaren
a Castelló de la Plana, al

País Valencià. Les Normes de Castelló
segellaven l’obra de normativització im-
pulsada per Pompeu Fabra, amb l’accep-
tació d’una normativa unificada per a la
llengua catalana, avalada per filòlegs i
intel·lectuals del País Valencià, de les
illes Balears i de Catalunya.

Què varen significar les Normes de
Castelló per a la llengua catalana? Quina
transcendència té per a la consolidació
de la llengua catalana el fet de tenir una
normativització reeixida? En quina me-
sura aquella signatura, ara fa setanta-
cinc anys, va permetre blindar mínima-
ment el futur de la llengua, que era a punt
de caure en l’etapa políticament més fos-
ca de la nostra història dels dos darrers
segles?

Moltes vegades ens passa per alt la
transcendència d’un fet concret, i, fins i
tot, vist en perspectiva i passats tres
quarts de segle, se’ns continua escapant.
Però els pobles han de recuperar la seua

E
memòria, si no volen perdre bous i es-
quelles pel camí. Les Normes de Caste-
lló culminaven l’obra de dotació d’ins-
truments formals per a la llengua catalana.
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El gran procés havia començat amb el
I Congrés Internacional de la Llengua
Catalana, se n’havia encaminat la conso-
lidació amb la creació de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, sota la dinàmica batuta
d’Enric Prat de la Riba al capdavant de la
Mancomunitat, i havia eclosionat amb
l’obra unificadora i sistematitzadora de
Pompeu Fabra. Les Normes constituïen
la culminació del procés. La llengua ca-
talana esdevenia, a partir d’aleshores,
una llengua normativitzada, plenament
apta per a l’alta cultura i per a la ciència,
dotada dels instruments necessaris per
poder desenvolupar-se en tots els àmbits
d’ús.

Algú podria pensar, ingènuament, que
el català fa realment poc temps que té
una normativa per a l’ús formal de la
llengua. Tot depèn de les comparacions
que hom pugui realitzar, a partir d’a-
questa observació. La majoria de les
llengües que actualment són oficials a la
Unió Europea, per posar un exemple, no
disposaven d’aquesta normativització
completa i acabada l’any 1932. Les llen-
gües nòrdiques, en general, es trobaven
–tret del danès– en ple procés d’establi-
ment de la normativa. A Noruega encara
es discutia si es portava a terme una do-
ble normalització, o si s’intentava un
únic model, de base danesa. A Polònia
hom va considerar que la normativitza-
ció de la llengua s’havia pogut comple-
tar, finalment, a principis dels anys sei-
xanta del segle XX (és a dir, bastant des-
prés d’acabada la II Guerra Mundial).
Finlàndia, sense pràcticament cap bagat-
ge literari abans dels anys vuitanta del
segle XIX, havia iniciat el procés de nor-
mativització després de la independèn-
cia, i hom usava un model que encara no
havia estat convenientment ratificat per
autoritats acadèmiques competents. A

Islàndia, tot plegat es trobava encara a les
beceroles. L’existència de tots els instru-
ments necessaris perquè el català fos via-
ble a tots els àmbits d’ús va fer encara
més manifesta la tragèdia de la persecu-
ció franquista, però va contribuir a blin-
dar el model de llengua. Els enemics de
la normalització del català insistiren
contínuament en el fet que el català nor-
matiu era una llengua «artificial», «in-
ventada», que no parlava ningú col·lo-
quialment. Amb aquestes invectives,
l’únic que es feia era posar de manifest el
procés normalitzador que havia culminat
en les Normes de Castelló: el català co-
mú tenia les mateixes característiques
que qualsevol altra llengua comuna.
Aquest va ser el gran repte de la primera
meitat del segle XX –dotar el català d’un
model per a l’ús formal–; els grans reptes
d’avui són ben nous, d’acord amb la nos-
tra època: inserir plenament el català
dins el món globalitzat de les noves tec-
nologies i maldar perquè la nostra llen-
gua esdevingui, de fet, la llengua d’inter-
canvi entre els parlants del parell de cen-
tenars de llengües que avui dia formen
part del nostre paisatge social.

Normes de Castelló: 75 anys
tribuna | BERNAT JOAN I MARÍ. Secretari de Política Lingüística del Govern de Catalunya

Algú podria pensar que el català fa realment poc temps que té una normativa per a l’ús formal de la llengua.
A diferència de la majoria de les llengües europees actualment oficials, al 1932 el català ja en tenia

en sísif | JORDI SOLER

14 PUNT DE VISTA  EL PUNT | Dimarts, 27 de novembre del 2007




