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Benvolgut amic,

T'adjunto un exemplar del primer número dels qua-
derns paper qrac. La meya intenció és de publicar-ne un

parell a l'any. El segon, si tot va bé, sera una bibliografia sobre
els llibres de viatges, en catala, a l'estranger. M'agradria que el
tercer número fos el teu treball "Salvat-Papasseit, l'home i el poe-
ta". Ia em vas dir que sí a Buenos Aires, pero voldría que hi fessis
una introducció i que hi esmenessis tot el que vulguis. El fascicle
es podria editar l'any vinent, centenari del naixement d'En Salvat
i setante aniversari de la seva mort. Tu dirás.

Una cordial encaixada,
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Joan Crexell
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A Catalunya tenim unes quantes gatades
que han fet historia. Recordem, si.més no,
"Els Cent Consells del Consell de Cenen,
atriburts a Pompeu Gener (1), i també
"Don jaume el Conqueridot", que ho és a
Frederic Soler, "Pitarra" (2). En aquesta
ocasió, parlarem d'un altre divertimento
molt popular fins fa uns anys el qual duu
el significatiu títol de "El catals, mare de
totes les llengües".
Aquesta broma catalana té I'Interes
d'haver estat escrita per primer cop l'any
1865, és a dir en plena Renaíxenca
literaria. Val a dir, pero, que l'autor
formava part d'aquell grup d'escriptors
no jocfloralistes que, com ens recorda~a
Francesc Curet: "la vitalidad de Cataluna
no la busquemos en resurrecciones de
cosas muertas y enterradas, sino en el ego
sum rebelde, airado y valeroso de un
pueblo que ignorando acaso que en su
linaje figuran reyes y concellere,s,
almogávares y almirantes que un día
vencieron y dominaron, sólo da razón de
su existencia por el derecho innato y el
ímpetu de las naciones jóvenes" (3).
Un altre punt que cal remacar és que
aquesta humorada s'ha anat amplíant amb
el pas del temps, fins a arribar a l'actual
forma, clássica per dir-ho així. En aquest
sentit podem afegir que el seu resso ha
estat molt ampli, doncs també en coneixem
tres edicions fetes a les Ameriques: una de
Nova-York del 1877, una altra de Buenos

.Aires a cornencament deIs anys vint, a
part d'haver-se publicat a Santiago de Xile
el 1945.

1865: l'origen
Iosep M. Miquel i Vergés, en el seu estudi
"La premsa catalana del vuit-cents", diu:
"L'almanac que dugué el títol de 'L
Xanguet, després Lo Xanguet, iniciá la seva
publicació l'any 1865 i desaparegué el
1874. Partidari del "catalá que ara es
parla", del que "entenen los catalans", per
dír-ho en les seves mateixes paraules,
ridiculitzava els Iocs Florals í és una bona
mostra de l'humorisme catalá del vuit-
cents. Bellament il.1ustrat per Tomas Padró
i Josep-Lluís Pellicer, Lo Xanguet, d'espe-
rit república, recollia, en caricatures ben
reeixides, l'agitació política característica

de I'epoca. El seu text era escrit
principalment per Frederic Soler ("Serafí
Pitarra") i Conrad Roure ("Pau
Bunyegues"). Comptava, a més a més, amb
la col.laboració d'Eduard Aulés ("Bonaven-
tura Gatell"), Eduard Vidal i Valenciano
("Blai Márfegues") í altres. < ... > EIs
redactors literaris i artístics de Lo Xanguet
treballaren també, simultániament, per a
Un tros de paper, periodic d'orientació
similar a la d'aquest festiu almanac" (4).
En el primer número de 'L Xanguet,
corresponent a l'any 1865, hi va apareixer
un breu text -que reproduím-, amb el
senzill i ambigu títol de "La llengua
catalana", signat per "Roc Binoba",
pseudonim que no hem pogut esbrinar a
qui pertanyia: es tractava d'Albert llanas?
Tenim, dones, l'inici d'aquesta gatada.

El 1877, a Nova-Yrok
El seu resso deuria ésser real, ja que al cap
de dotze anys hi va haver qui en va tornar
a parlar ...des de Nova-York. E~ efecte~
aleshores a la ciutat nord-amerícana hí
sortia el periódic catalá La Llumenere de
Nova-York (5) el qual, segons Miquel í

Ver ges, "era una admirable revista
il.lustrada; en aquell moment a Catalunya
no en sortia cap que igualés la seva luxosa
presentació" El seu director era Artur
Cuyas i la publicació havia comencat a
editar-se el 1874. Segons Miquel i Vergés,
"tots els números contenien un noticiari
de la metrópoli, el qual solia ésser tan
profús que, en Ileg ir-Io, hom té la
impressió que es tracta d'un periodic
barceloní" (6). Una altra característica
fonamental de La Llumanera eren els seus
magnífics gravats, sovint a tota plana.
En el número 30, d'octubre de 1877, La
Llumanera publicava un text titulat "La
mare de les llengües", sense signar, pero
que ha estat atribuít al mateix Artur Cuyas.
Pel seu evident Interés, tot seguit
reproduím la presentació introductoria:
a Está generalitzat l'error que 10 llatí és la
mare de les llengües i a fe que es necessita
poc treball per a demostrar la falsedat
d' eixa teoria.
Les llengües semítiques no poden ser filles
del llatí, perqué [a elles estaven cansades
de xerrar pel món quan va neíxer la llen-
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gua llatina.
1 en quant a les Ilengües modernes, hi ha
moltes que no tenen més parentesc amb lo
llatí que lo que tením els homes uns amb
altres, és a dir lo de ser descendents d'una
rnateixa soca.
Que hí ha en les llengües modernes
paraules molt semblants, quasi iguals a
certes veus llatines, convingut, pero, és
aíxó prou raó per a dír que lo llatí és sa
mare? Si un home té 10 nas semblant al
d'un altre home, s'ha de dír per aíxó que
l'un és fill de l'altre? Es evident que no:
luego s'ha de buscar l'orígen en algo més
que la semblanca de certs mots.
Suposem que surten de terra molts
plancons que semblen eixir de la mateixa
sement perqué les fulles se semblen.
Podem estar segurs que aquells plancons
són part de la mateixa planta sense veure
les arrels? Dones en les arrels és on ha de
buscar-se l'origen de les llengües.
Prenem per exemple la llengua anglesa.
Em volen fer lo favor de dir-me quines
són les arrels que dóna lo llatí per a
formar una frase anglesa com aquesta: My
neighbour's daughter is plonghing
through the slough? ° bé aquesta: Th e
widow was at the window, whisling a
wellwrought wbirligigl A ben segur que
cap dentista és capac de trobar-hí les
arrels. Es preds, dones, abandonar la idea
que lo llatí és la mare de les llengües. Ara
bé: alguna llengua ha d'haver sígut
l'orígen, la font, la mare de les altres.
Lo celebre filóleg <cert> Mr Klaprotb ha
demostrat a la seva manera que hi ha una
gran analogía entre certes paraules de les
Ilengües índies d' Ameríca amb les
llengües antigues d'Asia, Africa i Europa,
10 qual vol dir que tant les unes com les
altres reconeixen una mateixa font. Quina
és aquesta font? Es lo llatí, és lo grec, és
l'hebreu, és lo stríac, és l'arábíc, és lo
persa, és 10 caldeu, és 10 sanscrít?
Es veritat que en cada una d'eixes
antiquíssimes llengües es troben algunes
paraules que semblen arrels d'altres de les
llengües citades. Pero no hi ha cap d'elles
que tingui un assortiment complet
d'arrels, com si diguessim una botiga
d'herbolari, d'on hajan eixit totes les
altres llengües.
Solament 10 catala és lo que ens dóna totes
aqueixes arrels. 1 no ens dóna tan sols les
arrels de les llengües modernes d'Europa,
sinó també la dels dialectes de l'Africa, la
de les llengües semítiques i greco-llatíncs
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i la dels dialectes o 1 Ir . Q.i tats
d'Ameríca. Aíxo vol dir que lo cat a es'ia
llengua d'on han rajat totes les altres,
mortes o vives, velles i noves, hagudes i
per haver.
Probablement 10 catala era la llengua que
parlaven Noé í sa familia dins de l'Arca i la
porta a Espanya En Iapet, o Gafet, segons
diuen altres que es deia.
Vestes ja comprendran que per citar totes
les arrels que es troben en lo catalá dels
innombrables ídíomes i dialectes que s'han
parlat i es parlen en el món, fóra precís
omplir dos o tres volums. En la
impossibilitat de donar-les totes, citarem
unes quantes arrels del s idiomes
principals. ja fa algun temps lo calendari
catala Lo Xanguet, que es publica a
Barcelona, en :cita unes quantes en
demostració d'aquesta teoría. Nosaltres,
després d'haver escorcollat sis o set
biblioteques i manifassejat set o vuit mil
llibres í de sucarrímar-nos les cel.les i les
pestanyes estudiant aquesta qüestíó, ens
hem posat en actitud de continuar el
cataíeg, fent així un gran servei a la
filología universal. La posteritat ens tara
justícia. "
A continuacíó Cuyas posava exemples del
sanscrít, siríac, egipd, arable, grec, Batí,
portugués, francés, ítalíá, angles, alemany,
turc, rus, polonés, indi asíátíc, xínes, indi
asteca, díalectes d'Africa sense determinar
els pobles (7), el gallee i el base, que
reproduím en presentar l'actual forma
d'aquesta humorada.
Tot seguit, s'hí deía: "Per a demostrar les
moltes paraules que el castella ens ha pres
i fa passar per seves, copiem a continuació
d'aquest article una poesia d'En Unís Roca
que lo mateíx es pot llegir en catalá que en
castellá, canviant solament lo so de la e i
d'algunes consonants.
1no són les llengües solament les que han
fet del catala l'arsenal de ses paraules. Fins
les cíencíes, esgarrifint-se, fins les
cíencíesl La medecina, sobretot, aficionada
a buscar les millors arrels ha trobat en 10
catala les del seu tecnicisme especial. 0, si
no, vegín:
Tecnicisme medical
Ouan t'esbronquin, no t'irritis ni t'excitis.
Si molt raja quan el tastis, celebro que no
t'enfitis.
Amb lo qual queda plenament demostrat
que 10 catala és la mare de les llengües."
No reproduím la poesía "Anima en pena",
plena de castellanismes, ja que després de
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LA LLENGUA CATA,4fo.~,~.:.
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Temps tí T"110 poch per cert, que hullla dinl mi 10 desitj de detén-
sar ab ma pohre ploma, í la fins ara olvidadallengua catalana,

1.01 JOChE Uorals, los certamens lIleraris, las reunions que per r.esu. /
citar á 8,ta morra viva, tenen poetas entustastas, T tot cuand 's fa en
dit concepte, es loable si 's vol, perquéenclou en si una-idea gran y re-
jeneradora: pero tot alxó lIunr de eondulruos' al logro de nostras
aspiracions, '11S en aparta, promou discordias, terma bandos y '1 re-
sulta! (o'ra una disputa interminable, de la cual la verdadera vlctima
seria la preciosa llengua que 's tracta de resucitar.

¿A que vé? 4, que .treu nas? ni qa'inasolucl6 'os pot dé, cuant la cues-
,tió es purament científica y requereix tractarla ab la importancia de
que es digna?' , -.

Yo meoos,frivoJ,' que tots '11 que 'ñns ara 51 han acalorat d eten-
santl~y eombatentta' m' hi reconcentrar en mi mateix, bl estudiat de
nit T dia per espay de trenta tres anys eonsécunus, y despres de ave-
riguacions, -ccmprcbaetoos de datos, T tot lo q..e perlan y á ,dit obJ~.;te,
'm tr-Ovo en lo cU,ue"podé probar que la nostre lleogua es la mes
rica, la roes 11Dida, J'l~ mesestensa de tolas suposat que totas las
alt res Ion extretas. enterament de la nostre.

Crech 'que.iothom 'c,oQviodrá en que verdaderamenta quet es '1 ma-
jor sc"er,qae' ',' podia.1er á laIteagua catalaaa, cuand ab eH 's pot

• dír: á ~ótl' 'l(que sen .burlabau," .Si no tosím nosaures no toreu vo·
saltres.ilá, "ostras Ilenguas son filias .de la nostre, humiüeuvos r
parleu'·ca,talá;J que,,'s la Ueagua que Ilejitimament y per dret ha de
parlar. totbom per, forsa. ""

lix{,lientat poso .aquí alguns cxemplea..uo tots 'Is que po dria, pero
si lo s'uftclent pera probar que la nostreesla 'mare de rotas las Ilen-
guas, conegudas basta"1 dia. ' ' .. '

'INGLES. ' .' ITALIA. '
Infanta órfans. -,:Tincb sou;-- Mustaxoní .••• Muloni ••• Carquin.

larit'~ró.t,-Est\ch:ab. sinch Ier- yolí - ·Picoli •• !\Jiguluyogui .-·Es-
ma :ldats.:":"'Bescuils.-' . 'capularL •• Xitxaretlo .

.- ' .... .: ..·.A.LE.ANy.- ' POLACR.
¿<:a~e~'sr.~~·tac'a: ,:;i's mullai':":" 'QUJ Ii p lqul que s' ho rasqui.

ElosUchl blaqS.·.Gutim bcrt •••Ocas Cent sacns .xich, ••mira que no s'
grasias.-Brasas gross;as.' osqui. •• Ves que s' envesqui.

, • BUS.., '.__ GI\ECB.
n un bu! Ya qneda pitol ••• Men- 'Ulx,-.Yols cocu Quico?.'L llogá

j8 arropo pil m' empalaga;
FIlANCES. vrscxt

'l:lval-Calés.-Rule. t'n ~yin!':l guenyo.
;AIlABE. PORTUGlJE!!.

A--laBabala.-Burá no fa ti ¿Son á sarauj
Creebque deix~ entcrament probat lo que propo~at m' babia, y que

cuand}a ~cademla nombrada al .etecte adopt i, 'lllenguatge universal,
pend.ra)a llengua eatalana-'co~.á'unica apr-opnstt , J se 'm dará á mi
una eoroaa de cualseroí cosa, en preml dels estorsos qne yo, bi Cel
, favor de la literatura de lO. pátría,

, Roca BmoB.&..



GEOEOf'{es el periódico de menos circe ón de España

Ex·Diputado él Cortes por Madrid

-S~ñ()r San Pedro, ábrame usted la puerta de Ja gl H·ra.
=Pídemelo en catalán ó no abro.



la normalització fabriana, les diferencies
entre el text en catala i en espanyol són
considerables (8).

La Oiga ho fa servir
Fem un salt en el temps. Com molt bé ha
escrit Francesc Ferrer i Gírones en el seu
llibre "La persecució politice de la llengua
catalana: "el bísbe de Barcelona, doctor
Josep Murgades va adrecar (el mes de
gener de 1900) una pastoral als feligresos
en que recomanava que utilitzessin el
catala en la predícació, en la catequesi i
en els actes litúrgics en general, El bisbe
hi reconeíxía una realitat tan palpable
com era que els catalans estavem
subíugats Iíngüístícament. <...> Manifestar
aquesta veritat i recomanar la practica
d'un dret natural de l'home va fer
espetegar tot un seguit de critiques i de
polemíques a la premsa. La qüestíó va
arribar al Senat" (9).
A Madrid hi havia una publicadó que es
deia Gedeón, amb el subtítol de "es el
periódico de menos circulación". El
Gedeón era publicat pel teatre "El Dorado"
el director de la companyia del qual era, al
mateix temps, el director del periodíc. El
Gedeón va fer-ne un resso molt malinten-
cionat de la pastoral del bisbe Murgades,
tal í com es pot veure en el dibuix adjunt
(lO).
El día 28 de gener, el diarí de la Lliga
Regionalista, La Veu de Catalunya, inseria
a primera plana un artícle titulat "La
Ilengua catalana al cel", sígnat amb les
inicials E.S., d'Esteve Sunyol, crítíc teatral
i musical. Hi llegim:
"El Gedeón publica una caricatura sobre la
Instrucció Pastoral del senyor bisbe que
no deixa de tenlr gracia. Figura les portes
del cel amb un lletrero que díu que són
pintades per en Russinyol i amb uns
angelets que llegeixen La Veu de
Catalunya. Arriba un que a la cuenta deu
ser castella o andalús o no sé que, vestit
amb tota aquella requincalla dels carreros
de regiment i diu a Sant Pere que és a la
porta:
-seüor San Pedro, ábrame usted la puerta.
1Sant Pere 1í respon:
- Si no m'ho demanes en catalá, no t'obro.
Dones posats a fer broma, 1i hem de dir al
Gedeón que no té res d'estranya la
resposta de Sant Pere, perqué ja d' antic se
sap que la llengua catalana és la mare de
totes les llengües í fins n'hi ha que diuen
que és l'única que es parlava al món

u
ív rsí at Aut'"n a e arcelona

abans de la confusi e ' b o1feEta'~'uili 'Iñ~tats
sent aíxí, gairebé que un om na ae pen ar
que, si alguna llengua es parla al cel, ha
de ser la !lengua catalana. 1 aquesta
afírmacíó que la llengua catalana és la
mare de totes les llengües ja fa temps que
esta demostrada amb tots els ets i uts i coro
tres idos són cinc, posant ben bé en clar,
dintre el quadre universal de llengües
tracat pel savi Max Muller <especialista en
religions i mitologies comparadesc-, que
gairebé totes les llengües del món tenen
arrels en la catalana. 1 com que la cosa és
d'oportunitat, ara vaig a donar-li aquesta
demostració al Gedeón amb I'esperanca
que, com que per tot arreu del món s'hí
troba un catala o altre, fíns en cada
redaccíó dels períódícs de Madrid, el
redactor catala del Gedeón els en podrá fer
quatre quartos d'aquelles arrels i eufonies
que de tot arreu es troben en el catalá."
En aquesta ocasió, els exemples posats
tenen ja la distribució clássica com aquell
qui diu, és a dir dividida en grups de
llengües i. en famílies lingüístiques. Els
idiomes reivindicats són (en cursiva els
nous): xínes, siamés, mandinga, zulú,
egipci, rurcomá, sanscrít, asteca, eúscar,
hebreu, árab, síríac, grec, llatí, Italia,
gallee, portugués, francés, rus, polonés,
alemany i angles.
Com que la relació era llarga, Esteve
Sunyol va haver de publicar la segona part
I'endemá, dia 29 de genero El final del seu
article era forca allíconador: "ero sembla
que ja n'hi ha prou. Potser hi trobin a
faltar els del Gedeón en aquest quadre les
arrels del casrellá. No sé que dir-los-hi,
pero a la cuenta no n'hi ha. D'aquelles
eufonies tan elegants, d'aquelles jotes
recargolades de les jícaras i de les jácaras i
d'aquells zezeos tan escaíents de la cizaña i
la zozobra no n'hi ha arrelat cap ni un en
el catalá, Tot aixó prové del moro i, per
tant, els del Gedeón no tenen d'estranyar
gens que Sant Pere no hi vulgui coses de
moros al cel."

En Patufet també en parla
L'any 1904, la primera revista infantil en
catala, En Patufet, també es va fer resso de
la humorada i hí torna el 1911 (11).

La primera edidó coro a opuscle
Fíns ara hem vist com la premsa es feia
resso de la humorada. Com és lógíc de
pensar, algú n'havia de ter una edició com
a llibret. Aquesta persona va ésser Enrique
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Caminos, que no sabem ben bé si es
tracta d'un pseudónim o d'algú real (12).
Disposem d'un petit opuscle (11,5 cm x 7,5
cm), de 8 planes més cobertes, amb el
següent titol: "Exemples pera demostrar
que la Uengua Catalana és la mare de
tates les llengües". Com a autor s'hi diu:
"Recopilasió per Enrique Caminos". La
impremta és suposada: "Diario del Salva-
dor". A la part interior de la coberta hi ha
una "Adver tensta. No'l dexeu, n<i>'l
regaleu. Perqué sinó noys ... ¿Compreneu?
Grásías". Pel que fa a la data d'edició, deu
ésser al voltant de la primera década del
segle XX o potser de comencament dels
anys deu. Diem aíxo, perqué la distribució
és en grups i en famílies lingüístiques, a
l'igual que ho havia fet Esteve Sunyol el
1900 a La Veu de Catalunya. En aquest
sentit, reprodueix exemples de les matei-
llengües, afegint-hi com a novetat el
japones.

EIs anys vint, a I'Argentina
Pels volts del mil nou-cents vint-i-tants, a
Buenos Aires la Impremta "Linotipia
Dinámica" dels senyors Palicio, Manuali i
Navarro -aquest darrer, catalá- regalava
als seus clients un plec (15 cm x 13 cm) de
quatre pagines titulat "El idioma Cata-
lán considerado como origen de todas las
lenguas", signat pel "Doctor W. Birn-
baum", pseudóním del llibreter barceloní
J. Parera, establert a la capital del Plata,
segons Antoni Palau (13) i Josep Rodergas
(14).
L'esmentat full duia la següent "Necesaria
explicación":
"Erase que se era allá por los años 1874 a
1880, que a un amigo mío ocurriósele la
peregrina idea de peregrinar por la tierra
y dar con sus huesos en la Norte América
(Estados Unidos), y en la capital Nueva-
York publicar atrevidamente un semana-
rio en idioma catalán, titulado La Lluma-
nera de Nova York. Tuvo éxito.
¡Atrevimiento fué! Tan atrevido y erudito
paisano mío, llamábase Arturo Cuyás, y de
mi edad ser debe, si no ha fallecido <es
morí a Madrid el 1912> al exhumar hoy un
curioso trabajo lingüístico, que en tal
semanario víó la luz, con el título de este
folleto.
Cümpleme este deber de dar a conocer el
verdadero autor de esta humorada, pues
nunca gustóme engalanarme con .las
plumas del grajo -como suele .decírse-,
aunque ni plumero usó mi amigo el autor,

Unive sitat Autono a de Barcelona
ni grajo fué -que nota U . o, u itats
catalán siempre-, no o VI o en ejana
inglesa América a su patria, rindiéndole
chico, pero ingenioso y notable homenaje
de entusiasmo y patriotismo con el trabajo
fonético que voy a presentar hoy,
re imprimiéndolo -aunque sin permiso de
Cuyás-, algo aumentado también con voces
y frases análogas que encontrado hube
allá y aquí desde tantos años a esta parte en
que mi recordado amigo publicó la
principal de ellas.
¿Qué no han hecho catalanes? Galicia
pretende que Colón, Cervantes y Alsina y
el general Roca .fueron gallegos. Si a
indagar me pongo, he de probarles que,
como BIas Perera, autor del glorioso Himno
Argentino, fueron todos ellos catalanes o
descendientes de catalanes."
Abans de continuar, farem un incís per a
dir que ha estat provat que Blai Perera,
autor de la música de I'hímne nacional
argentí, havia nascut a Mataró (15).
Els exemples posats, en catala, són, pero, no
els d' Artur Cuyas, sinó els de l' opuscle
d'Enrique Caminos. Com a novetat hi
trobem el castella, punt que s'enten en
haver-se editat el plec a l'Argentina.

Les edicions de Milla, a Barcelona
.Ia abans de la guerra civil, l'Editorial Milla
de Barcelona en va fer edicions com a
opuscle. L'actual llibreter Antoni Milla no
.recorda la data de la primera edició, que
tant podria ésser dels anys vint com dels
trenta.
Les darreres edicions del text formen part
de la col.lecció 'Biblioteca Popular'. En
aquestes edicions hi ha el següent
encapcalament, sota la frase d"'Uns mots
previs":
"Fa un grapat d'anys que aparegué, a
l'almanac de Lo Xanguet (1865), un aplec
de frases catalanes, la fonetíca de les quals
era la mateixa de moltes llengües vives i
mortes. Més d'enca, La IJumanera de Nova
York (1872), porta una col.lecció nombro-
sa de frases catalanes per l'estil, en
demostració humorística que la llengua
catalana havia d'ésser la mare de totes les
Ilengües, perqué ella sola comprenia els
sons de totes elles.
Aquestes publicacions vuit-centistes estan
completament esgotades. Avui, en recollir
novament aquelles bromades de la més
bona llei, hem procurat enriquir l'aplec
amb bona cosa de frases noves, o almenys
ínedites, i les hem classificades tates d'a-
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cord amb el quadre universal de llen-
tracat pel savi Max Müller, perqué es vegi
que totes les llengües del món tenen
arrels en la fonética catalana. La qual
cosa, si non e vera, no es pot negar que e
ben trovato. Ací teniu, dones, el recull més
complet d'aquesta facecia lingüística."
En l'edició Milla, amb la distribució ja
vista, no hi figuren el japones ni el greco
El quadern en qüestió conté, a més,
d'altres textos humorístics sobre el catalá
forca divertits.

1940?: <Pare' en lloc de 'Mare'
Es ben sabut que l'ocupadó franquista de
Catalunya el 1939, va comportar el
bandejament del catala a tots els nivells de
la vida social: "estad seguros catalanes, de
que vuestro lenguaje, en el uso privado y
familiar, no será perseguido", diu un dels
Bans d' ocupació (16).
No fou fins el 1943, després de les
primeres derrotes del nazi-feixisme en la
Segona Guerra Mundial, que no es va
autoritzar l'edició d'un primer llibre en
catalá: "Obres Completes de jacint
Verdaguer", encara que amb grafia pre-
fabriana. Abans hi ha casos esporádics: un
volum de la Fundació Bernat Metge de la
col.leccíó Escriptors grecs i llatins, només
per als subscriptors (17), i alguns llibres
que van sortir amb censura eclesiástica
(18).
Fa uns anys un llibreter de vell ens va
vendre un petit opuscle (11,5 cm x 7,5 cm)
de 12 pagines titulat "El catala, pare de
tates les llengües". Tal i com es diu a la
contracoberta, es tracta d'un "Obsequi de
Fills de R. Ferrer, Fabrica de Sobres. Tres
Llits 2. P. Marimon 16. Barcelona". Segons
el llibreter, d'acord amb el que li havien
dit els amos de la botiga quan ti va vendre
les restes d'edició, el fet que s hi digués
Pare i no pas Mare, es debia a que la
censura el va autorítzar a imprimir í

distribuir (regalat als clients) amb
aquesta condició. Es veu que el censor de
torn va dir: "de madre sólo hay una, que es
la Madre Patria"!
La distribució de les llengües és com en les
darreres edicions i, com és de suposar
atesa l'epoca d'edició (1939? 19407 194...?),
no bi ha l'espanyol.

A Xile el 1945
El gener de 1945, la publicació Noticiari
Cetelé, de Santiago de Xile (número 214),
ineloia l'artiele "La Llengua Catalana és la
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mare de totes les llenss '! .&1 1iH ~tats
tari Mussol", potser el . ector-propíetarí
Frederic Margarit. Aquell número era
cornmemoratiu del dese aníversarí de la
publicació. La introducció a la humorada,
escrita com la resta en un catala molt
descurat, ens recorda els mots previs de
l'edició Milla -ho copia, potser?-:
"Fa un grapat d'anys que aparegué en una
publicació catalana un aplec de frases
catalanes qual eufonía era la mateixa de
moltes altres llengües vives i mortes.
També La Llumanera de Nova York porta
una col.lecció nombrosa de frases
catalanes per l'estil, en demostració que la
llengua catalana havia d'ésser la MARE de
totes les llengües, perqué ella sola
comprenia els sons de totes elles.
Aquestes publicacions estan esgotades. Jo
váreig recollír d'una i altra aquelles
brometes de la més bona llei i he procurat
enriquir l'aplec resultant amb bona munió
de frases noves o, almenys, inedítes,
classifícant-les totes d'acord amb el quadre
universal de llengües tracat pel savi
Marramau, perqué es vegi que totes les
llengües del món ten en arrels en la
catalan. 1 si no es vol confessar que sigui
la nostra la MARE de totes, almenys es
vindrá a parar que, cap com la nostra, té
condicions per a ésser la llengua universal
quan d'aíxo es tracti.
A prec, dones, d'algun ami e, he decidit
publicar la meva col.lecció classificada i
he pensat que el millor lloc per a fer-ho
era en el Noticieri CataJa." (19). La
distribució és la de sempre i hi ha totes les
llengües, amb algun exemple nou.

*
Acabem. Pel que fa a la present edició,
direm que és la suma i fusió de totes les
anteriors, ja que totes elles, poc o molt, són
diferents les unes de les altres: paraules
canviades, exemples atribuíts a d'altres
llengües, nous exemples afegits, manca
d' alguna llengua, etc.
1 encara una altra qüestió: aquesta
humorada ha estat motiu d'un article
especialitzat d'un lingüista (20).
Abans de passar a la humorada, afegirem
que tant de bo poguem dir aviat que la
Secció Filológica de l'Institut d'Estudis
Catalans l'ha feta seva per a reblar la
importancia del eatala , com a mare que és
de totes les llengües, enfront dels qui el
volen convertir en una mena de dialecte
de l'espanyol.
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No tes
1. En la nostra col.lecció particular tenim les
següents edicions:
- Barcelona 1891, Can Massó e Casas, Ihlbraíres,
a la marca de L'Avenc,
- Barcelonsa 1899, Can Francés Seix,
- Barcelona 1908, Can Llopis, lhibraire, a la
marca de La Campana de Gracia.
- <Barcelona>,sense data.
- Barcelona s.a., Llibreria de Veyl de Iohan
Llordachs.
- Barcelona 1932, pero realment 1944, Antoni
López, impressor.
- Barcelona s.a. <1951>, Llibreria de Veyl de
Iohan Llordachs, pero Editorial Milla, amb
cintes vermelles.
- Sant Cugat del Valles 1983, Editorial Rourich
Edicions Catalanes, col.lecció Falstaff núm. 8.
- Barcelona 1983, Editorial Milla, Biblioteca
Popular Catalana 'Vell i nou', núm. 26.
Vegeu també, sobre el tema, el meu article a
Serra d'Or, núm. 206, de maig 1981.
2. Vegeu l'edició d'Editorial Milla (junt amb
"Don Pere d'Aragó"), col.lecció Estudis de
Catalunya Teatral, núm. 4, Barcelona 1992, amb
un estudi lingüístic i bibliografia de .Ioan J.
Vinyoles i Vidal.
3. Francesc Curet, "El arte dramático en el
resurgir de Cataluña", Editorial Minerva.
Barcelona <1926>, p. 9.
4. Josep M. Miquel i Vergés, "La premsa catalana
del vuit-cen ts". Editoríal Barcino, col.Ieccíó
Antología, núm. 9-10, Barcelona 1937, p. 153-
154.
5. Hi ha edició facsímil de tots els números, amb
diversos estudis introductoris, a Edicions
Anglo-Catalanes. Barcelona 1987.
6. Josep M. Miquel i Vergés, op. cit., p. 267.
7. Cuyas no filava gaire primo Al respecte cal
recodar que el 1877, I'Afríca era encara un
continent misteriós: aixó explica el gran nombre
de frases del folklore infantil. Heus aquí els
exemples que hi posava:
Uní dori teri quatori mata la veri veri viron,-
Plou, plou caraguina caragol.- A pie xic escala
no cal, si cal du-Il -cvegeu nostra edició,
estece»,» Fum, fum xemeneia amunt.- Setze
jutges mengen fetge d'un penjat.- Virolet Sant
Pere, virolet Sant Pau.- Escarabat bum bum,
posa-hi oli posa-hí oli.- Pim pam cunillam de la
terra de l'aram.- Nyigo, nyigo, nyigo, calces de
paper.- Kikirikik on vas? Kikirikik a vora mar.-
Un plat pla pie de pebre negre esta.- Recatxec,
mare tinc fred.- Buf bufurull, tinc una brossa a
I'ull i no li vull.- Una polla xica pica pallaríca
camacurta i bacarica tingué nou polls xics pies
pallarícs camacurts i bacarícs, etc., etc.".
8. Essimptomátic que l'espanyol el posés com a
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cas a part, a banda de la ffi~ .tats
banda, .losep M. Pujol (vegeu nota 20), comenta:
"el 1877, superada ja feía anys la dísglóssía pels
poetes <el poema> devia fer un efecte
extravagant". Josep M. Pujol el reprodueix en el
seu escrit, pp. 227-229.
9. Francesc Ferrer i Gírones, "La persecució
politice de la llengua catalana". Edícions 62,
Barcelona 1985, pp. 82 i següents.
10. Exemplar a la Biblioteca de Catalunya, on ens
varen fer pagar unes bones pessetes per a poder
reproduir el dibuix en qüestíó, tot i tractar-se
d'una publicació impresa i no única.
11. En Petuiet; Barcelona, números 12, 13 i 15,
de 20 i 27 de marc i de 10 d'abril de 1904. 1
novament en els números 368, 369, 372, 373 i
376, de 28 de gener, 4 i 25 de febrer i 4 í 26 de
marc de 1911. Reproduít per Lluís Sola i Dachs,
"L'humor cetel« 3". Editorial Bruguera.
Barcelona 1979, pp. 66-68 (i abans com a volum
solt -"En Petuiet"-, a la mateixa Editorial el
1968).
12. Antonio Palau, "Manual del librero hispano-
americano". Barcelona 1950, volum III, p. 76,
fitxa 41.032, fa esment d'un Enrique Camino,
editant una obra a Barcelona. el 1880: és la
mateixa persona?
13. Ibídem., Barcelona 1949, volum ll, p. 259,
fitxa 29.960, així ho diu i fa esment d'una obra
seva publicada a Buenos Aires el 1922. El mateix
autor, a les "Memories d'un llibreter catelé" .
Editorial Catalonia, Barcelona 1935) p. 401, ho
torna a repetir afegint que la lliberria Teixidó i
Parera "fa alguns anys" existí al carrer Pi
número 6.
14. Josep Rodergas, "EIs pseudonims usats a
Catalunya". Editorial Milla. Barcelona 1951, p.
50, diu el mateix que Palau al volum 11 del
"Manual' citat.
15. Ramon Salas i Oliveras, "Presencia matero-
nina al Río de la Plata a les derreries del segle
XVIII i primera meitat del XIX". Rafael dalmau
Editor. Barcelona 1977, p. 47 i següens.
16. Vegeu Joan Crexell i Albert Manent,
"Bibliogreiie catalana dels anys més diticils
(1939-1943)". Publicacions de I'Abadia de
Montserrat. Barcelona 1988.
17. lbídem.
18. Ibídem.
19. Cal tenir en compte que el 1945 sortien a
Xile diverses revistes catalanes, en especial
l'antiga Germanor (1912) i Informació Catalana,
apareguda aquell mateix any.
20. josep M. Pujol, "El catalá, mare de totes les
llengües: Notes per a la historia d'un joc
lingüístic", dins "Bstudis de LJengua i
Literatura Catalana. Miscel.lenie Antoni M.
Badia i Margarit 6". Publicacions de l'Abadia de .
Montserrat. Barcelona 1987, pp. 203-229.
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El catalá, mare de totes les llengüe:6bliotecad'Humanitats

Primer Grup
Ltengües monosil.Iñbtques

Xines
Quin quineallaire del quint pis té quinqués?
Ouin fou el sant gai que tens a l'estane?
Com tine tanta sang, a les Cine tine son.
Tine einc fills tísícs i prims í, amícs íntims, vint-í-cinc.

Siamés
En Tano i la Tona són dins de la tina d'En Tano.
Teta tonta, tanta tinta tota t'unta,
En quin tinter té tinta, Anton?
Aquest estúpid ha escopit en un tupí que esta tupít,

Japones
Due pa sec al sae, m'assec aon sóc i el suco amb suco
Vise al bose i cerco vese i visc del vese que cerco al hose.

Segon Grup
Ltengües a.glutina.nts

Família turánía

Turcomé
Si és tova, costa calers.
Dins del cove hi ha caragolets molt cars.
Si sobra o no sobra, res te fa.

Sénscrit
Com que ha de rajar, faci-me-la barata.
La madrastra isa mare m'han escrit que rase brama.

Família africana

Mandinga
EIs encenalls s'empassen per les senalles.
Les bagasses malaltisses s'esllavissen sacsejant.
Estie pensant de quan enea s'han esquíncat els cínc-cents sacs.

Zulú
Setze agutzils s'han ernmetzinat amb brots d'atzavara.
Amb xerigot els nois s'esquitxen.
Si el botxí botzina, esbotza-lí l'atzerola.

Egipci
Dono gola a la Lola al caíre del pedrís.
No remeni, tafaner, sinó el faré anar d'oros,
Tot el meu se'n va en misses o eiris.

Família hoíofrástíca

As teca
Esta feta, l'escala? Guaítí-Ia, portí-Ií, euiti.
Quan En Quico xiscla, la Tecla xiula.
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El vaílet del botxí cala piules.
Esbotzi-Ii el queixal xic a la mula.
A pi xic, escala no cal. Si cal, du-la-hí.
A pi alt, escala hi cal. A pi xic, no li cal i si la hi cal, du-Ia-hi.

Universitat Autónoma de Barcelona
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Eúskar
M'has arrencat la cua de la grua.
Un sagarreta se m'agarra.
Oi que van enrera, els esguerrats?
Amb el case se sua.
Arri, bagarra, no me la carreguis.
Arri, gaita ta tia que s'alca i sua.
Prop del Gurri corren garses que els garrins no agarren.
Va arribar-hi el burro a Torredembarra? Sí que va arríbar-hí.

Tercer grup
Llengües per flexió

Família semítica

Hebreu
Em raca el sabatot rebec.
Que hi fas? Agafar-ne un és el que et toca.
Carat, quin rot!
Nostramo, trec l'haca?
La traca s'atraca .

.Arab
Amb les alicates ben segur farem mirinyacs.
Hola Laia, volem oli.
Bufar no fa fí.
Anant a la babala li han esqueixat la bufanda.
Hala, balíga-balaga, vés a cabdellar fíl fi.
Píca-li el bacalla pels llavis amb un filaberquí.
Havent dinat, postres.
L'avi ha ben rabiato

Siríae
Un germanastre d'En Bonastre diu que ha atrapat un pollastre.
En Fabra té una cabra sota cada arbre.
Va esgarrapar-me amb un manat d'esparrecs.

Família indoeuropea

Cree
El gas s'esgarrifa de tocar 1'05 calent.
Que ética esta la Tona!
A ca l'Hípólít, no cal anar-hi.
Que és bo escumar vi amb espátula?
Quan arrenqui la bullida, penja-la amb els clemastecs.

Llatí
Melis és fusta per a bigues.
Et demano estam i em surts amb corda.
Si no m'aturo perdo l'oremus.
D'anar amb els nuvis a l'omníbus, quasi bé I'ávía sua.
Avis murris porten els nuvis a Gracia en ómnibus gratis.
Qui sana, paga multa.

12



u
Italia
Fesolet o caldo és bo per qui matina.
Passi, passi, xitxarel.lo, faci muixoni i camini.
Per un escapulari van donar-tí un picotí de carquinyolis.
En Saldoni fa un tiberi de vi xarel.lo amb all-í-olí.
Suqui pa amb oli i no dini.
Aquest rajolí d'all-í-oli m'ha deixat la boca eixuta.
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Espanyol
La política castellana és aventurera.
La patata catalana és consentida.
A través de la dilatada carretera castellana canta, alegre, un escultor.
La rosa és una flor olorosa.
Una gavina blanca destaca sobre el mar.

Gallee
Guaita, minyó, la gaita de nyíguí-nyoguí.
Ai guenyo del meu carinyo, mira que els morros t'espinyo.

Portugués
En Pau porta un frac blau que no li escau.
Que li cau en el sarau a la dona de casa?
E que ero cou ho porto a sobre.
Tingueu la festa en pau.
A peresa no em guanyeu.
Dos reís van anar a sarau.
Noia, la perruca us cau. Aiudeu-me-la a collir, si us plau. Miau!
Si res ti escau, poseu-Ii blau.

Frsncés
Un bon jornal fa de bon suar,
Que té fam de muixarnons?
Amb fang del carrer m'han embrutat el cotó.
Un xaval m'ha atrapat un calé.
Ja ve el marxant?
Comprem pa?
QJ1éés el que sé que sap tothom?
Com m'encísa la verdor del julivert.

Rus
Que ho vols com arrop7
E galifardeu de Sant Pets és burro.
Eixuga a la mosca l'ou.
La garrafa del xarop s'ha aixafat amb el trepig.
D'un buf va quedar pitof.
Un ruc xic dels de Garraf va fer-se un tip de garrofes.
Aqueixa escarxofa fa tuf d'aiguanaf.
E ferro vell i rovellat és sempre groc.
Un carro carrgegat de roes tirat per rucs va per la carretera de Terrassa.

Polonés
A qui li píqui, que s'ho rasqui.
Quan pesqui, clissi i no s'arrísquí.
Miri que no s'osqui.
Ves que no s'envesqui.
No s'engresqui i no m'esquíncí,
Si té basca que busqui qui el refresqui.
No es trenqui la closca quan rellisqui.
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Vingui aquí a jugar a la brisca.
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Alemany
Saben si el gotim verd fa les oques grasses?
Volen cigrons o espinacs?
Un cranc va caure sobre una brasa grossa.
Xafen xuixos i fan traus.
Jo et flicl, que floc que duus.
És que s'ha fet un gros trenc al nas amb un catúfol esberlat de la cisterna.
ja vol préssecs grocs?
El mal de fetge engreixa el metge.
Elastícs blaus fan fástic si es mullen i es taquen.

Anglés
L'anec ha mort sense haver-hí hagut espeternee.
No es toquin ni es moquin.
Mai estie tip de bescuits.
L'oncle broda a la moda.
Mai cap gec em fa sacsons.
No pot haver-hi hagut mai vi en aquest got.
El got donem-lo al xieot que s'ha eruspit el torró perqué no xerri.
En aquest got brut mai aigua deu haver-hí hagut.
Que duia fil o beta?
Quin agregat de gats somo
Aquest albereoc té un eue verinós.
Amb un got de bresca, mai broda ni pren te.
Sant Roe m'assista!

Addenda.-
Nota 2: Hern vist una edició en espanyol impresa a
Sevilla, amb cobertes de color rosa. No disposant
dels diners en aquell moment, no l'hem poguda com-
prar. Quan hi varem tornar, ja l'havien venuda.
Nota 11: Reproduít per Esteve Sunyol en el seu
"Llibre de Memories", Francesch Puig. Barcelona
1903, pp. 369-378, on diu que s'ha basat en El
Xanguet i en La Llumanera.

Acabat d'imprimir el dia 12 d'agost de 1993, per
compte de loan Crexell, ciutadá de Catalunya i edi-
tor dels quaderns paper gro e.
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