
28/10/10EL PAIS (EDICION CATALUÑA)
BARCELONA

Prensa: Diaria

Tirada: 80.591 Ejemplares

Difusión: 61.767 Ejemplares
Página: 5

Sección: CATALUÑA    Valor: 2.229,00 €    Área (cm2): 310,6    Ocupación: 32,87 %    Documento: 1/1    Cód: 42055602



28/10/10EL PAIS (EDICION NACIONAL)
MADRID

Prensa: Diaria

Tirada: 563.495 Ejemplares

Difusión: 431.033 Ejemplares
Página: 50

Sección: OTROS    Valor: 13.872,00 €    Área (cm2): 408,2    Ocupación: 43,2 %    Documento: 1/1    Cód: 42056653



28/10/10EL PERIODICO DE CATALUNYA (ED. CATALA)
BARCELONA

Prensa: Diaria

Tirada: 195.118 Ejemplares

Difusión: 152.025 Ejemplares
Página: 60

Sección: CULTURA    Valor: 16.188,00 €    Área (cm2): 926,1    Ocupación: 76,27 %    Documento: 1/2    Cód: 42054753



cultura 28 D’OCTUBRE DEL 2010 61DIJOUS

L’adéu a un modernitzador del català 3 Les reaccions Pàgines 60 a 61 LLL

JORDI MARTÍ

«Insigne lingüista, mestre 
de filòlegs i divulgador de la 
llengua catalana a peu de 
carrer. Hem perdut un gran 
defensor de la nostra llengua»

DELEGAT CULTURA DE BCN

Un defensor de la 
llengua catalana

ORIOL IZQUIERDO

«Amb la seva mort desapareix 
una de les persones que va 
viure amb més passió la llengua. 
Era sensible a la parla viva, a la 
llengua com a fenomen viu»

 INST. LLETRES CATALANES

Sensibilitat per 
la parla viva

SALVADOR GINER

«Tenia una extraordinària 
capacitat de comunicar al 
ciutadà el coneixement científic 
de la llengua, amb rigor però 
també amb senzillesa»

 PRESIDENT DE L’IEC

Extraordinari 
comunicador 

JOSEP BARGALLÓ

«Va ser un lingüista de primera 
magnitud, un savi apassionat, 
un professor de plena 
dedicació i un ciutadà 
crític i exemplar»

INSTITUT RAMON LLULL

Un savi 
apassionat

MURIEL CASALS

«Era un savi i un referent per 
a Catalunya. Veia la llengua 
catalana com un ens viu i la 
defensava des de posicions 
de rectitud i claredat»

PRESIDENTA D’ÒMNIUM

Referent 
per a Catalunya

JOAN M. TRESSERRAS

«Era molt identificable 
per l’originalitat del seu 
pensament, la seva claredat i 
la seva contundència. Era un 
intel·lectual de referència»

CONSELLER DE CULTURA

Originalitat de 
pensament

Llengua i dignitat

L’
any 1977, quan lluitàvem 
esperançats per deixar 
enrere el franquisme i 
el català encara no havia 

recuperat, amb l’Estatut de 1979, 
l’oficialitat, el professor Antoni M. 
Badia i Margarit va publicar Ciència 
i passió dins la cultura catalana. Un tí-
tol que explica molt bé la conjunció 
fructífera entre l’esperit acadèmic 
i el compromís cívic que podíem 
trobar ja per exemple a l’Institut 
d’Estudis Catalans creat per Prat de 
la Riba l’any 1907. I que continua im-
pregnant i impulsant l’acció de la 
nostra acadèmia nacional, com ho 
fa en la tasca capdavantera que duen 
a terme les nostres universitats.

Al nostre país la ciència i la passió 
no es contraposen, sinó que sovint 
caminen juntes. Pocs casos trobarí-
em tan emblemàtics d’aquesta mo-
dèlica confluència com el de Joan 
Solà, lingüista eminent, que, des-
prés de fer una estada en universi-
tats del Regne Unit, va contribuir de-
cisivament a incorporar els nous en-
focaments metodològics a l’estudi i a 
la descripció de la llengua catalana. 
Ja la seva primera obra, Estudis de sin-
taxi catalana, va constituir un saluda-
ble revulsiu que eixamplava i moder-
nitzava la lingüística catalana.

Però més enllà d’aquest vessant 
acadèmic, Joan Solà ha estat un re-
ferent generós i incansable en l’exi-
gència que el català sigui una llen-
gua de plenitud. Ho ha estat en les  
seves coratjoses preses de posició, en 

tadament, amb més riquesa de re-
cursos, amb més expressivitat, amb 
més precisió. 

Però les llengües són també una 
expressió essencial de la nostra iden-
titat. Passa en el cas del català, com 
en el de totes les altres llengües. Som 
davant del món per la nostra histò-
ria, per la nostra terra, per la nostra 
cultura, per la nostra llengua. El ca-
talà és la llengua pròpia de Catalunya 
no pas perquè ho estableixi l’Esta-
tut, sinó perquè és l’idioma sorgit en 
aquest país ja a l’edat mitjana, el dels 
nostres grans clàssics medievals, el 
de Verdaguer i Maragall i el que s’hi 
ha parlat ininterrompudament des 
de fa més de mil  anys. 

Solà, que ha impulsat, amb ener-
gia i rigor, obres monumentals com 
la Gramàtica del català contempora-
ni, ens ha ensenyat a conèixer més 
aprofundidament la llengua catala-
na. Però, a més, científic apassionat 
com era, home cívic i tenaç, ha fet 
de la seva vida un exercici admira-
ble de dignitat personal i col·lectiva 
al servei d’una causa que molts sen-
tim com a nostra. La d’un país que 
creu en ell mateix i en el seu futur, 
la d’un poble que, conscient del seu 
passat, el reivindica no pas des de la 
nostàlgia, sinó des d’una enorme vo-
cació de futur. 

Celebrem l’obra i la vida de So-
là. Però sobretot honorem-les procla-
mant-ne la vigència, reivindicant-les 
amb el nostre personal compromís 
quotidià amb la llengua catalana. H

Anàlisi
Jordi Pujol
EXPRESIDENT DE LA GENERALITAT

els seus articles... Ho vam constatar 
de nou, i ¡amb quina determinació!, 
quan l’any passat li va ser lliurat el 
Premi d’Honor de les Lletres Catala-
nes. Un reconeixement que va rebre 
amb un discurs realment memora-
ble, que transmetia fe en el país i en 
la llengua, i una emoció que avui re-
vivim amb tota la seva força.

Les llengües són instruments fo-

namentals de comunicació. I cal do-
minar-les bé per poder desenvolu-
par una vida personal, professional 
i social fecunda. Solà, que tenia un 
bagatge immens de recerques i refle-
xions sobre la llengua, ens oferia in-
sistentment aquest missatge d’exi-
gència i de responsabilitat en la nos-
tra relació amb el llenguatge, per 
parlar i escriure cada cop més encer-

33 Joan Solà amb Joan Coromines, a Pineda de Mar, l’any 1990.

FUNDACIÓ PERE COROMINES

Pau Vidal 
ESCRIPTOR I LINGÜISTA

Una cortassa

¿Q
uè tenia en So-
là que no tenen 
els altres? Dues 
coses. Una, la 

capacitat d’unir seny i rauxa. Dit 
d’altra manera: el rigor científic 
i la passió que arravata. Es cre-
mava les celles com mestre Fa-
bra i trescava pels camins (ma-
terials i mentals) com en Coro-
mines. Era capaç de passar-se la 
nit en blanc pencant i fent pen-
car els col·laboradors (¡quants 
que n’ha arribat a tenir! ¿Que no 
és senyal d’alguna cosa, això?) i 
l’endemà anar-se’n a la quinta 
forca a cantar amb la coral i no 
parar d’apuntar coses a la llibre-
teta.   

Dues, la capacitat de fer-se es-
coltar. En aquest país de filòlegs 
fora de sèrie que han de com-
petir amb set milions d’aficio-
nats, en Solà era dels pocs (pot-
ser l’únic) que feien callar els al-
tres quan parlava. No els altres 
del gremi, els altres tothom. Per-
què es va saber espolsar de so-
bre el lloc comú que vol que l’es-
pecialista en llengua sigui un 
vell caspós, pesat i halitòsic que 
s’expressa amb quelcoms, deben-
segurs i nogensmenysos. No engo-
lava la veu ni gastava un to so-
lemne. Parlava senzill. Clar i 
solà.

Mossèn Alcover, que ara es 
retrobarà amb un de quasi tan 
abrandat com ell (¡quina malí-
cia, no poder sentir les engan-
xades que tindran!), dóna com 
a exemple de la tercera accepció 
de cort («assemblea legislativa 
de representants d’un país») un 
fragment de la crònica de Ramon 
Muntaner: «Lo rey d’Aragó […] a la 
ciutat de València ell manà ses 
corts ajustar, e ajustaren-s’i molt 
gran gens…». Lo rei de Bell-lloc 
ha estat tan generós amb el pa-
ís que la seva cort hem acabat es-
sent tots. Una veritable cortassa. 
Una legió de continuadors que 
seguirem plantant cara. H

Anàlisi

El lingüista més citat
pels seus col·legues

E
ls que hem tingut el privile-
gi de conèixer Joan Solà sa-
bem fins a quin punt la se-
va personalitat i la seva ge-

nerositat han estat a l’altura de la seva 
obra i de la seva erudició. Solà ha tin-
gut temps per a tot: per estudiar com 
ningú aspectes conflictius de la llen-
gua normativa, sobretot de sintaxi, per 
fer classes, per dirigir tesis i gramàti-
ques, per publicar llibres i articles, i per 
editar l’obra completa de Fabra. Però 
també ha tingut temps per atendre els 
col·legues que treballem en les trinxe-
res lingüístiques, en la primera línia 
de combat (traductors, assessors i co-
rrectors), en contacte permanent amb 
la llengua del dia a dia (en els mitjans 
de comunicació, en les editorials, en 
les institucions). Solà, que admirava 
la nostra feina, no s’estava d’expressar-
nos com valorava la rapidesa amb què 
hem de resoldre problemes (res a veure 
amb el tempo acadèmic), i considerava 
un privilegi que vegem passar diària-
ment per les nostres mans tantes qües-

tions conflictives, tant de material 
d’estudi al capdavall.
      Al col·lega Solà li devem l’obra que 
ens ha deixat, sobretot la relativa a po-
sar en qüestió aspectes de la llengua 
normativa, una obra que ens ha convi-
dat sempre a fer servir arguments per 
dotar-nos d’un criteri que anés més en-
llà de l’aplicació sistemàtica d’una re-
gla establerta o d’un costum heretat. 
I li devem la seva ajuda inestimable 
quan li hem demanat opinió i orien-

tació a l’hora de redactar llibres d’estil, 
com el d’EL PERIÓDICO sense anar més 
lluny. Li devem també els articles peri-
odístics, en què sovint ha sortit en de-
fensa d’assessors lingüístics que hem 
adoptat solucions no normatives pe-
rò lingüísticament fonamentades. So-
là ens ha ensenyat que per transgredir 
una norma primer cal estudiar-la, sa-
ber d’on ve, com s’hi ha arribat, i no-
més aleshores podrem començar a 
considerar si ens la podem saltar o no.

       Segurament no devem ser prou cons-
cients de la influència de Joan Solà en 
la configuració del català actual. El mo-
del de llengua que s’ha consolidat en 
els mitjans, i en el català d’ús públic 
en general, li deu força criteris. Uns 
criteris que tota una generació de lin-
güistes en formació els anys setanta i 
vuitanta vam anar descobrint amb els 
seus textos, saludats com una alenada 
d’aire fresc en una època en què el cata-
là escrit tenia veritables problemes per 
conciliar l’ús real amb l’ús normatiu. 
Sort en vam tenir (i en tenim) de les se-
ves aportacions, imprescindibles per 
superar uns límits normatius no sem-
pre justificats. Solà és, de llarg, el lin-
güista més citat pels seus col·legues da-
vant d’un problema de llengua. Frases 
com «la normativa no ho admet (o no 
en diu res, o no queda clar), però en So-
là en parla a tal lloc» han estat i són ha-
bituals en la nostra quotidianitat. Una 
quotidianitat que a partir d’avui ens fa-
rà sentir una mica orfes, malgrat el seu 
immens llegat. H

Anàlisi
Ricard Fité
PERIODISTA I LINGÜISTA
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Cultura

Recordatori
Joan Solà va ser un 
home exemplar, un 
ciutadà honrat i un  
escriptor formidable

Lingüista de 
prestigi, també va 
esdevenir adalil de 
la llengua nacional

Un savi i un home admirables

Certament, tots sabíem 
que estava molt greu de salut, 
que la malaltia era incurable. 
Però l’havíem vist al darrer ple 
de l’Institut d’Estudis Catalans 
el passat dia 18, on va complir 
amb el seu deure de vicepre-
sident, i al cap de dos dies a la 
presentació del llibre 10 textos 
d’homenatge a Joan Solà, que 
tingué lloc a la Universitat de 
Barcelona, i jo tenia la sensació 
d’un cert estancament del pro-
cés fatal. Per això, quan aquest 
migdia he sabut la trista notí-
cia m’he quedat inexplicable-
ment atònit, aclaparat.

Què us diré de Joan Solà? 
Ens coneixíem des de fa qua-
ranta-sis anys, quan jo estava a 
Edicions 62 i ell ja era un excel-
lent mestre de català, que col-
laborava com a corrector d’ori-
ginals. Les nostres converses 
de feina no eren gens banals i 
aquell jove corrector demos-

3

FRANCESC VALLVERDÚ

Joan Solà era també, com es 
deia antigament, una bellís-
sima persona.

No voldria acabar aques-
ta recordança sense referir-
me a la impressió que em va 
fer el seu últim article, publi-
cat el dia 21 d’octubre a l’Avui.
Es tracta, òbviament, d’un ar-
ticle de comiat (el seu títol: 
Adéu-siau i gràcies!), però 
quan el vaig llegir –només fa 
sis dies!– em va impactar per 
la seva admirable enteresa, 
per l’absència de patetisme, 
pel seu optimisme vital. Les 
seves paraules finals resso-
naran sempre com un consell 
amistós: “Apa, lectors, a conti-

o dits en català, a continuar 
gaudint dels comentaris lin-
güístics que els especialistes 
voldran anar-nos proporcio-
nant. I moltíssimes gràcies.”

Quin adéu més propi i ad-
mirable! Certament, amb la 
mort de Joan Solà hem per-
dut un savi immens, un es-
criptor formidable, un ciuta-
dà honrat, un patriota de pe-
dra picada, però també un 
home exemplar.

* ESCRIPTOR ISOCIOLINGÜISTA,

MEMBRE DEL’IEC

trava que es prenia molt serio-
sament la seva tasca. Al capda-
vall, en aquell temps ens vam 
veure poc, perquè a partir del 
1965, quan va entrar com a 
professor a la Universitat Au-
tònoma, va espaiar la seva ac-
tivitat de corrector.

Si la memòria no m’enga-
nya, no ens vam tornar a veure 

setanta, quan Edicions 62 li 
publicà dues primeres obres 
memorables: Estudis de sintaxi 
catalana, en dos volums (1972 
i 1973) i Del català incorrecte al 
català correcte (1977). A par-
tir d’aleshores el nom de Joan 
Solà ha estat present en tots els 
debats lingüístics, tant entre 
especialistes com entre usua-
ris sensibilitzats.

Tota la seva trajectòria pos-
-

logia catalana, com a investi-
gador de la gramàtica i de la 
història de la llengua catala-
na, com a membre de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans –on des 
del seu ingrés el 1999 ha des-

refereixo a la seva personal 
croada per la plenitud d’ús de 
la llengua catalana i contra les 
seves traves. Si com a lingüis-
ta s’ha guanyat un merescut 
prestigi en el món acadèmic 
nacional i internacional, com 
a adalil de la llengua nacional 
s’ha fet popular en amplis sec-
tors de la nostra ciutadania. 
No és casual que aquest do-
ble reconeixement es produís 
en un mateix any, el 2009, en 
què fou investit doctor hono-
ris causa per la Universitat de 
Lleida i fou guardonat amb el 
Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes.

Entrant ja en un terreny més 
íntim, voldria destacar també 
la seva altíssima qualitat hu-
mana. Al llarg dels anys he es-
tat testimoni de molts gestos 
generosos de Joan Solà. No 
sempre coincidíem en les opi-
nions –en l’aspecte estricta-
ment lingüístic les discrepàn-
cies eren mínimes o ocasio-
nals, en l’aspecte ciutadà o po-
lític les diferències sovinteja-
ven–, però la nostra amistat no 
en sortí mai malparada. I en 
una ocasió que aparentment 
ens vam distanciar, la recon-
ciliació va refermar els nostres 
lligams. La seva generositat i 

plegat una activitat constant i 
molt fecunda–, no ha fet sinó 

-

ja albiràvem aleshores. Re-
cordem algunes de les seves 

Sin-
taxi generativa catalana, amb 
Sebastià Bonet (1986); Qües-
tions controvertides de sinta-
xi catalana (1987); L’obra de 
Pompeu Fabra (1987); Lingüís-
tica i normativa (1990); Histò-
ria de la lingüística catalana, 
1775-1900, en col·laboració 
amb Pere Marcet (1998); etc. I 
fou el director de dues magnes 
iniciatives: l’obra col·lectiva 
Gramàtica del català contem-
porani (2002) i les Obres com-
pletes de Pompeu Fabra, que 
dirigia conjuntament amb 
Jordi Mir.

De totes les obres col·lec-
tives en què actualment inter-
venia, n’hi havia dues que li ro-
baven el cor. L’una era les obres 
completes de Fabra, que aca-
bem d’esmentar. Molts lectors 
del diari Avui recorden segu-

rament l’entusiasme que Solà 
mostrava per l’aparició del vo-
lum setè d’aquesta sèrie, que 
malauradament ell no podrà 
veure publicat. L’altra obra és 
la gramàtica normativa que en 
aquests moments està prepa-
rant l’Institut d’Estudis Cata-
lans. La feina de Joan Solà a la 
ponència encarregada d’elabo-
rar aquesta gramàtica ha estat 
molt important i renovadora.

Hi ha un altre aspecte de 
Joan Solà que s’ha fet molt vi-
sible aquests últims anys. Em 

Mor Joan Solà, referent 
de la filologia catalana
El lingüista va publicar llibres sobre sintaxi, lèxic i puntuació

Els temes filològics no 
van sonar mai críptics en boca 
de Joan Solà. Aquest ferm de-
fensor de la llengua catalana i 
lingüista brillant va morir ahir 
a Barcelona a l’edat de 70 anys 
a causa d’un càncer que patia 
des de feia temps. Transmetre 
els seus coneixements d’una 
manera planera va ser un dels 
seus forts. Joan Solà sabia bar-

3

LÍDIA PENELO
BARCELONA

Joan Solà en una foto de l’any passat, quan va ser distingit amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes. EFE

estil pedagògic atractiu, i tant 
els seus alumnes com tots els 
que van escoltar alguna de 
les seves conferències van be-
neficiar-se d’una saviesa poc 
habitual.

Després que es fes pública la 
notícia de la seva mort, les re-
accions no es van fer esperar i 

-
regut van arribar des de diver-
sos sectors de la societat cata-
lana. El president de l’Institut 
d’Estudis Catalans, Salvador 
Giner, i la presidenta d’Òmni-

Jordi el 2005, Joan Solà també 
era el vicepresident de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans i catedrà-
tic emèrit de llengua catalana 
de la Universitat de Barcelona 
(UB), a més de doctor honoris 
causa per la de Lleida. Nascut 
a Bell-lloc d’Urgell l’any 1940, 
Solà va estudiar magisteri a 

-
gia catalana a la UB i va ampli-
ar estudis en lingüística gene-
ral a les universitats de Reading 
i Exeter (Regne Unit). 

Tots els partits polítics de 
l’arc parlamentari de Cata-
lunya, inclòs el Partit Popu-
lar, van lamentar la pèrdua 

cambra autonòmica, Ernest 
Benach, va recordar les exi-
gències que feia Solà als dipu-
tats per tal de “redreçar la si-
tuació del català i per preser-
var la nostra personalitat”. Per 
la seva banda, el conseller de 
Cultura, Joan Manuel Tresser-
ras, va subratllar la rellevància 

va desenvolupar com a pro-
fessor universitari, va posar 
èmfasi en la seva extensa bi-

“criteri molt original”.
El director de la Institu-

ció de les Lletres Catalanes, 
Oriol Izquierdo, es va sumar 
al condol pel filòleg i va dir  
que “amb la mort de Joan So-
là desapareix una de les per-
sones que havia viscut amb 
més passió la llengua. Ell era 
sensible a la parla viva i al fet 
que la llengua és un fenomen 
canviant”.

La capella ardent de Joan 
Solà s’obrirà demà a les nou 
del matí a l’històric paranimf 
de la Facultat de Lletres de 
la Universitat de Barcelona, 
on a dos quarts de quatre de 
la tarda es farà la cerimònia 
de comiat d’un lingüista que, 
malgrat la malaltia, va im-
partir la seva darrera classe el 
passat mes de juny.  D

Solà era capaç de 
barrejar el rigor 
científic amb un 
estil pedagògic amè

El paranimf de 
la Universitat de 
Barcelona acull avui 
la capella ardent

um Cultural, Muriel Casals, 
van ser dels primers de mani-
festar la rellevància de la fei-
na de Solà. Giner va destacar 

-
ribar el seu discurs a tot tipus 
de gent, i Casals va destacar 
la intel·ligència de l’estudiós a 
l’hora de veure la llengua com 
un “ens viu que pot admetre 
girs i transgressions”.

Una pèrdua molt sentida

Premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes el 2009 i Creu de Sant 

«Va ser un gran 
patriota, un savi 
important i un lingüista 
excel·lent»

SALVADOR GINER
PRESIDENT DE L’INSTITUT 

D’ESTUDIS CATALANS

>
>

LES REACCIONS

«Més enllà del món 
acadèmic va ser un 
gran intel·lectual de 
referència»

JOAN MANUEL TRESSERRAS
CONSELLER DE  CULTURA

I MITJANS DE COMUNICACIÓ

>
>

«Ha deixat deixebles 
molt bons, però també 
ha ensenyat moltes 
coses a la gent corrent»

MURIEL CASALS
PRESIDENTA D’ÒMNIUM 

CULTURAL

>
>

«Va augmentar  
l’autoestima de la 
ciutadania cap a la 
llengua catalana»

JOSEP-LLUÍS CAROD-ROVIRA
VICEPRESIDENT DE LA 

GENERALITAT

>
>
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