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Editorial
Aquest  exemplar del Pou del  
Vernís hauria d’haver  sortit el 
mes de gener del 2017; el canvi  
de data  ha estat ocasionat  per  
poder coincidir amb la nova 
edició de la revista Crònica de la 
Vida d’Esplugues, ja que amb-
dues publicacions ens hem com-
promès a presentar “El Recull 
d’autors espluguins o relacio-
nats amb Esplugues de Llobre-
gat” el mateix mes. 
Com podeu veure teniu un petit 
obsequi de Nadal, el treball d’en 
Miquel Casellas on ha recollit 
tots els escriptors d’Esplugues. 
Aquesta feina ja s’havia iniciat 
l’any 2007, quan Josep Prats i la 
Magda Gómez  van començar a 
fer una primera recopilació.
El Grup d’Estudis d’Esplu-
gues agraïm al  Miquel, soci i 
col•laborador de les dues enti-
tats, el què hagi sabut compa-
ginar i compartir la seva feina 
d’una manera tant  magistral, 
sense fissures ni mals entesos.
Estem segurs que aquest treball 
us sorprendrà, atès que presenta 
una significativa quantitat d’au-
tors de llibres de tots els estils 
i èpoques i només calia fer  la 
tasca del “Recull”. Esplugues la 
fa gran la seva gent, de forma 
individual o col·lectiva, mitjan-
çant el seu teixit associatiu. El 
Grup d’Estudis  es aquí per aco-
llir i donar veu a les iniciatives, 
inquietuds, investigacions, obres 
i esforços relacionats amb la cul-
tura i el patrimoni, no en tingueu 
cap dubte.
Estem acabant el 2016, voldríem 
dir-vos que tenim una gran satis-
facció de com ha anat aquest 
any pel que fa al Grup d’Es-
tudis. Hem gaudit d’una molt 
bona acollida en totes les acti-
vitats que hem organitzat, ens 
heu demostrat  interès i estima, 
ens heu fet arribar les vostres 
propostes i els vostres suggeri-
ments. Aquest proper any treba-
llarem per millorar i per seguir 
tenint la vostra confiança.

Us desitgem Bones Festes
i ens retrobem el 2017

Pàgina web: 
http://grupestudis.entitats.esplugues.cat
Facebook: Grup d'Estudis d'Esplugues
Seu: 
Casal de Cultura Robert Brillas 
Àngel Guimerà, 38
08950 Esplugues de Llobregat

DIMARTS de 19 a 21 h

Telèfon: 
93 371 33 50

Si fem una mica d’història, veurem que 
els modernistes a finals del XIX es van 
plantejar per primera vegada de manera 
seriosa que calia normativitzar la llengua. 
Aquesta idea  va anar quallant a la socie-
tat catalana i  va donar lloc al I Congrés 
internacional de la Llengua catalana que 
va aplegar 3000 congressistes i dos mil 
més van quedar fora perquè s’havien inscrit 
fora de temps. Evidentment la majoria dels 
congressistes no eren especialistes i si bé el 
Congrés va mostrar el clam social a favor 
de la normativitat de la llengua, no va tenir 
conseqüències pràctiques immediates.

La fundació de l’Institut d’Estudis Cata-
lans l’any 1907 i la creació de la Secció 
Filològica, presidida per Mossèn Alcover, 
el 1911, seran les eines que ens permetran 

avançar ja que el 1913 es publicaran les 
Normes Ortogràfiques, el 1918 la Gra-
màtica Catalana i el 1931 el Diccionari. 
No hi ha dubte que la recuperació de les 
institucions: la Mancomunitat, primer, i la 
Generalitat, després, van ser fonamentals 
per consolidar aquest procés de normalit-
zació de la llengua.

Vist d’avui pot semblar que va ser un procés 
fàcil però no és cert que ho fos. En primer 
lloc un bon nombre de literats i estudiosos 
es van negar a acceptar les normes i el 
1915 crearen una Acadèmia de la Llengua 
Catalana que publicà en 1916 unes Regles 
ortogràfiques que no prosperaren. L’any 
1918 abandona la secció filològica, que 
havia presidit des de la seva creació el 1911, 
Antoni Maria Alcover per discrepàncies 

ELS DIACRÍTICS
DE LA LLENGUA 
CATALANA
Per Santi Campo

La decisió de la Secció Filològica de l’IEC de reduir el nombre de paraules que 
porten accent diacrític ha aixecat una certa polseguera social i mediàtica amb 
un predomini destacat de posicions contràries al canvi. Aquest interès social, que 
no és nou, és positiu perquè demostra un interès per la defensa de la llengua que 
sense dubte ha ajudat, i molt, a la seva conservació. Val a dir  també que comporta 
un element distorsionador ja que sovint es generen debats més passionals que 
racionals o científics.



principalment amb Pompeu Fabra i deixarà de fer servir en 
els seus escrits les Normes Ortogràfiques del 1913.

Avui dia se’ns sol presentar una visió idíl·lica de la feina 
del Fabra, el seny ordenador de la llengua, que no es corres-
pon amb la realitat. Va ser un procés molt complex perquè 
hi havien visions diferents de com havia de ser el català 
literari. La força del seu raonament va fer que el català 
normatiu actual té l’empremta principal de Fabra, però 
no sempre la Secció Filològica va seguir el seu criteri. Un 
historiador i articulista del diari Ara, molest amb la sim-
plificació dels diacrítics, es declarava objector i fabrià. Un 
cop més podem dir que la ignorància és agosarada, perquè 
Fabra sempre va defensar la simplificació de l’ortografia. 
Però com que l’espai no dóna per més us explicaré en un 
altre article els criteris de Fabra.

No es pretén suprimir els diacrítics sinó mantenir aquells 
que són realment útils. Hi ha unes 600 paraules que s’escri-
uen igual i l’accent permetria distingir-les. De la trentena 
d’accent diacrítics inicials anem per més d’un centenar. És 
raonable, doncs, de reduir-los i la xifra proposada de 15 no 
és una decisió arbitrària sinó fruit d’un estudi rigorós dels 
lingüistes de la Secció Filològica. Seguirem explicant-ho 
un altre dia, però no puc estar-me de posar un exemple. 
“Véns” i “vénen” de venir s’accentuaven fins ara per distin-
gir-los de les formes “vens” i “venen” de vendre. En canvi, 
tot l’imperfet dels dos verbs “venia….” s’escriuen igual i 
pel que sembla cap usuari de la llengua s’ha queixat mai 
que això provoqui alguna mena d’ambigüitat que justifiqui 
que els haguem de distingir gràficament.

Si m’ho permeteu, en seguirem parlant.

NOTA DE PRESENTACIÓ

Us presentem el llibre “Els viatges d’un claustre gòtic” escrit per la nostra sòcia Lídia Verdier i Guasques, 
relatiu al Monestir de Santa Maria de Montsió, al que acompanya la carta de presentació de la Presidenta del 
Grup d’Estudis d’Esplugues la Sra.Rosa Abós.
Un llibre així no pot mancar en les llibreries dels nostres vilatans.



Tele Estudi Esplugues, ens ha confirmat  la retransmissió dels actes que organitzarà el Grup d’Estudis d’Es-
plugues per internet. L’agraïment que esmenta el sr. Enric Alginet és, més aviat, doble. Som nosaltres qui l’es-
tem agraïts per facilitar-nos que els actes del Grup d’Estudis arribin a totes les llars espluguines que disposin 
d’ordinadors i això és un servei a la cultura i a la vila que, d’ara endavant, compartirem  ambdós.

Tele Estudi Esplugues és la televisió local d’Esplugues 
a través d’internet. Com molts de vosaltres ja sabeu, 
les relacions amb  el Grup d’Estudis d’Esplugues es 
remunten a l’octubre del 2013 quan la televisió encara 
es trobava en fase de proves. 
Amb el llançament oficial d’aquesta televisió, s’inicià 
també una col•laboració amb l’entitat. Mensualment 
Tele Estudi Esplugues ha informat als espluguins/
ines dels diversos actes que ha anat realitzant el Grup 
d’Estudis d’Esplugues. 
El desembre del 2015 i per primer cop, s’emet en 
directe per internet l’acte presentat per en Miquel 
Casellas sobre els Escriptors i Escriptores d’Esplugues. 
Aquella emissió a través d’internet va servir de prece-

dent per a una futura continuïtat d’aquestes emissions.
Al passat mes de maig es realitzà una segona emissió 
sobre el  “Còctel de la Longevitat” de l’Anna Vilaseca 
Casas, que marcarà la continuïtat d’aquestes emissions 
mensualment amb tots els actes realitzats pel Grup 
d’Estudis d’Esplugues.
Aquestes emissions en directe les podreu seguir en 
directe HD el primer dijous de cada mes, a partir de les 
19:30h al següent web: www.esplugues.com/telestudi
Agraïr finalment com a director de Tele Estudi Esplu-
gues el Grup d’Estudis per donar-nos la oportunitat de 
difondre els seus actes a través de la xarxa. 

Enric Alsinet

Tele Estudi Esplugues retransmet en directe
per internet els actes del GEE

Emissió sobre el  “Còctel de la Longevitat” de l’Anna Vilaseca Casas

Xerrada en directe] Ramon Llull: Escriptor i Filòsof de la Diferència Xerrada en directe: Escriptors i escriptores d'#Esplugues
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Us informem que amb ocasió de la commemoració del 
10è. aniversari de la presència dels Mossos d’Esquadra 
a la nostra vila, al c. Laureà Miró 80-88, on es troba 
l’Àrea Bàsica Policial d’Esplugues, extensiva a la veïna 
població de Sant Just Desvern, tingué lloc la celebració 
d’aquest aniversari, en presència dels alcaldes d’amb-
dues poblacions, a la veïna població de Sant Just.
Així, doncs, el passat  4 de novembre, el Cos de Mossos 
d’Esquadra van atorgar al Grup d’Estudis d’Esplugues 
un diploma de reconeixement per l’organització d’una 
xerrada el passat 6 d’octubre al Casal de Cultura R. Bri-
llas d’Esplugues, intitulada “Del Post de 1920 a l’ABP 
(Àrea Bàsica Policial) d’Esplugues de Llobregat”.  La 
Presidenta de l’entitat, Sra. Rosa Abós, va recollir  la 
distinció.
En aquesta xerrada d’Esplugues hi van participar la 
Inspectora Cap de l’ABP, Sra. Ruth Giralt i el Sotsins-
pector sots cap de l’ABP Sr. Xavier Martin., amb una 
interessant aportació informàtica.
Ens plau acompanyar la imatge del Diploma esmentat 
que confirma la vocació del Grup d’Estudis d’Esplugues 
per la història de la vila.

RECONEIXEMENT DELS MOSSOS D’ESQUADRA 
AL  GRUP D’ESTUDIS D’ESPLUGUES, 
EL PASSAT 4 DE NOVEMBRE


