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PRÒLEG

La VI Fira literària Joan Cid i Mulet, organitzada 
per l’EMD Jesús, estarà dedicada a la figura de Joan 
Salvador Beltran i Cavaller: il·lustre filòleg que ha 
estudiat abastament el català occidental, la nostra 
manera de parlar. Conjuntament amb Josep Pa-
nisello, admirat mestre jesusenc ja traspassat, van 
publicar Aïnes i Cruïlla, en dos volums, tota una 
obra mestra i fruit d’anys d’estudi intensos de la va-
riant occidental del català. Anys d’abnegació i de 
noble esforç el van portar a ser un dels impulsors 
dels cursos de reciclatge de català durant la déca-
da de 1980 que se celebraven a les poblacions de 
Tortosa i d’Ulldecona, després va continuar apro-
fundint amb els estudis lingüístics de diversa mena 
fins que li va arribar la consagració definitiva amb 
la publicació de l’esmentada obra que va ser alta-
ment reconeguda a nivell acadèmic.

Durant el passat any 2011 va rebre diferents 
premis que honoraven de debò la seua trajectòria i 
que li suposaven tot un orgull i un al·licient. L’Òm-
nium Cultural ilercavó li concedia el primer pre-
mi Lo Grifonet, per tal de reconèixer tots els anys 
de servei a la llengua, la cultura i la nació catalana. 
També havia rebut el premi d’Actuació Cívica que 
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atorga la Fundació Lluís Carulla per la seua tena-
citat i constància en la investigació, documentació 
i reflexió entorn a la llengua catalana. El Congrés 
de serveis lingüístics dels territoris de parla cata-
lana igualment va guardonar-lo amb el Premi Ci-
vit a la trajectòria de promoció de la llengua per 
tota una vida dedicada a l’ensenyament de la llen-
gua, a la publicació de manuals i a l’estudi i difusió 
de l’estàndard occidental. Tres reconeixements tan 
importants en un període molt curt de temps són 
el viu exemple de l’admiració i l’estima ciutadana 
envers la seua persona. 

En el marc de la Fira literària impartirà una 
conferència en la qual tindrem la possibilitat d’es-
coltar-lo atentament. Glossarem la seua figura i re-
brà l’homenatge merescut al mateix nivell que en 
edicions anteriors van gaudir altres grans literats 
de ficció de la ciutat com Manuel Pérez Bonfill o 
Gerard Vergés, els autèntics mites literaris d’arrel 
ilercavona contemporanis.

Una de les funcions del nostre certamen és jus-
tament treballar per la difusió de l’obra dels nos-
tres autors més rellevants, per això intentem orga-
nitzar un programa adequat que inclogui activitats 
ben diverses que ajudin a dignificar la seua obra i 
fer-los sentir molt satisfets personalment. Es tracta 
d’autors d’un alt nivell i amb una magnífica trajec-
tòria, que s’han carregat de lletres al llarg de tota la 
vida. Escoltar Joan Beltran serà tot un plaer i, de 
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ben segur, que aprendrem novament dels seus co-
neixements.

En aquest menut llibre hem volgut recollir la 
veu de moltes persones que admiren la trajectòria 
de Joan Beltran. No es tractava de recollir articles 
acadèmics o de crítica literaria, sinó apunts amb 
sentiments que expressessin la lloança més ínti-
ma fruit del treball de molts anys i del mestratge 
aconseguit. I així ha estat, tot un seguit de perso-
nes de generacions ben diverses han expressat els 
seus sentiments més íntims com a homenatge a un 
home molt culte i molt fidel al català, que ha passat 
anys i panys estudiant-lo i dignificant-lo.

Les nostres arrels lingüístiques vora l’Ebre i baix 
el Maestrat comencen a meitat del segle xix. El 
traiguerí Pere Labèrnia va ser un gran filòleg i pre-
cursor de la Renaixença. El seu diccionari històric 
va tenir plena vigència fins l’arribada del fabrisme. 
Francesc Mestre i Noé amb Vocabulari català de 
Tortosa, i Mn. Joaquim Garcia Girona amb Voca-
bulari del Maestrat, van realitzar una tasca filològi-
ca extraordinària. Durant aquests primers anys del 
segle xx també Tomàs Bellpuig, el calaceità Santi-
ago Vilanova, el folklorista Frederic Pastor i Lluís i 
l’historiador Enric Bayerri van realitzar una bona 
tasca de recerca lingüística i folklórica, molts d’ells 
amb la recopilació de proverbis i refranys. El cas 
de Joan Moreira és el més remarcable. Tots ells són 
antecedents directes a casa nostra de la feina que 
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han realitat Joan Beltran i el seu estimat amic Josep 
Panisello.

En els nostres dies tota una nova generació de 
lingüistes estan realitzant estudis de notable inte-
rès, que de ben segur satisfan Joan Beltran. La llen-
gua catalana, de fet, ha tingut i té grandíssims es-
tudiosos arreu de tot el domini. Els eminents Joan 
Coromines i Joan Solà han estat dos dels grans em-
blemes. Beltran i Solà van compartir llargues con-
verses i discussions filològiques eminents. Tots dos 
eren uns enamorats de la llengua i del país, i tots 
dos mereixen la nostra estima i el nostre reconei-
xement.

Justament l’escriptor que dóna nom a la fira, 
Joan Cid i Mulet (Jesús 1907 - Ciutat de Mèxic 
1982), va ser un gran catalanista i conreador del 
català, el qual mai no va perdre l’entusiasme i l’in-
terès per la llengua malgrat els 40 anys d’exili. Joan 
Beltran continua les petjades de l’intel·lectual jesu-
senc des d’un àmbit d’estudi diferent, però amb la 
mateixa intencionalitat: mantenir ben viva la flama 
de la catalanitat!
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JOAN BELTRAN, PREMI LO GRIFONET

Lo Grifonet és una de les essències cabdals d’aques-
ta terra nostra amb arrel ancestral ilercavona. L’oli-
vera i la seua olor penetrant, el seu color perenne i 
vital, el treball i la suor que el seu conreu comporta, 
són la viva mostra d’un model de vida mil·lenari. 
El pagès, el sofert jardiner de la terra, guarda a la 
retina ben satisfet la imatge triomfal del Grifonet. 
Ha conreat l’excel·lència! Lo Grifonet, amb la seua 
esveltesa, ens serveix justament per a homenatjar 
l’excel·lència de la nostra terra i, amb ella, un dels 
grans homenots que la representen i l’embelleixen 
amb la seua personalitat i la seua fidelitat. Sí, ami-
gues i amics, fidelitat en majúscula a la gran Dama. 
La Dama de qui ens parlava el literat mallorquí 
Marià Aguiló, capdavanter de la Renaixença. I 
aquesta Dama és la catalanitat, i aquesta Dama és 
la nació catalana: aquest tros de terra que s’habita 
de les Corberes al Segura, i del Cinca, amb la barca 
del temps, amb el vent de llevant, a l’Alguer, tal com 
ens encaminava l’immens Espriu. I el gran Aguiló, 
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des de Palma estant, cantava versos de dia i de nit, 
d’infant i d’adult: 

Cap nació pot dir-se pobra
si per les lletres reneix.
Poble que sa llengua cobra
se recobra a si mateix.

I nosaltres ben cofois, anem fent via a la nos-
tra Ilercavònia lingüística i cultural: vora l’Ebre i 
el Matarranya, baix l’ombra de Pàndols, Mont-
sià i Maestrat. I aquí tenim un home dels grans, 
Joan Salvador Beltran i Cavaller, que lluirà el pri-
mer Grifonet. Ell ha fet innumerables estudis lin-
güístics de la llengua de la terra, del català amb re-
gust ebrenc. El nostre català que és la aïna amb què 
vivim i treballem, amb què pensem i somniem. El 
nostre català que es parla a les comarques cruïlla 
dels Països Catalans. Aïnes i Cruïlla, l’obra mestra 
del gran Beltran i d’aquell altre enyorat homenot 
de la nostra terra que va ser Josep Panisello, mestre 
de mestre, lingüista entre els lingüistes. I enume-
raríem un a un tots els estudis realitzats per Joan 
Beltran, amb passió i savoir faire. Estem parlant 
d’un dels promotors de la normalització lingüística 
als nostres pobles i ciutats. I no és poca cosa! Un 
d’aquells insignes compatricis que van fer un esforç 
immens per tal d’anar academitzant la ciutadania 
amb la llengua pròpia, la nadiva, la nostra. I no va 
llaurar en terra erma ja que va produir fruits dol-
ços i positius. Al llarg del temps, ens ha parlat amb 
veu de mestre del subdialecte tortosí, de la fonèti-
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ca catalana, del català a les nostres comarques, de 
l’estàndard occidental, del contacte entre llengües, 
del vocabulari de cruïlla. Ens ha parlat d’allò tan 
nostre, la nostra parla, el nostre català. Hem llegit 
atentament els seus articles, hem escoltat les seues 
conferències, hem admirat la seua capacitat de tre-
ball i la seua motivació per estudiar la veritable es-
sència d’aquest país, el català.

I al senyor Beltran, com a tots i totes nosaltres, 
ens preocupen els atacs que rep la nostra llengua 
arreu. Al País Valencià, a les Illes Balears i Pitiüses 
i a la Franja de Ponent s’està materialitzant una re-
gressió dramàtica quant a l’oficialitat de la llengua 
catalana. S’està atacant el veritable pilar de l’educa-
ció a Catalunya, la immersió lingüística. Però els 
diem NO PASSARAN! Ho diuen grans lingüistes 
com Joan Beltran, i ho diem tants i tantes ciutadans 
d’aquesta terra que hem seguit el seu mestratge i 
hem admirat la seua dedicació i estima per la nos-
tra llengua. Tal com cantava Lluís Lluís i Dolç, po-
eta i advocat tortosí del segle passat, el 1881 en un 
homenatge a Santa Teresa de Jesús en el tres-cents 
aniversari de la seua mort: 

vull cantar-te santa meua
en la llengua catalana
que les coses que es diuen
en la llengua de la pàtria
són més tendres i més dolces
i surten de dins de l’ànima
que de la pàtria la llengua
és la llengua que el cor parla.
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Als i a les membres d’Òmnium Cultural a les 
Terres de l’Ebre ens enorgulleix la figura, la per-
sonalitat, la persona de Joan Salvador Beltran 
i Cavaller.  El seu ha estat un mestratge fruc-
tífer que mereix tot el nostre reconeixement. 
Aquest  Grifonet  és seu, com seua és la cultura i 
la llengua, seus els estudis magnífics i les anàli-
sis acurades, i nostre és l’agraïment sentit per una 
feina esplèndida i acadèmicament impecable. 
Llarga vida al premi Grifonet!!! Llarga vida a Òm-
nium cultural!!! Llarga vida a la llengua catalana!!! 
Llarga vida al nostre estimat Joan Beltran!!!

 





JOAN BELTRAN,
PASSIÓ PEL CATALÀ
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PER A JOAN

Vaig conèixer Joan a casa seua, al carrer de Barce-
lona. Ma mare, en arribar a casa, un dia em va dir: 
«Ha picat un senyor que diu que et vol parlar i que 
vagis a casa seva. Se diu... Espera’t. Ho he apuntat 
aquí: Joan Beltran. Qui és aquest senyor?». Ah, ja 
ho entenc, vaig pensar, acabo de publicar a Ebre in-
formes una ressenya d’un llibre seu i vol parlar en 
mi. Fins aquell dia jo només coneixia Joan S. Bel-
tran i Cavaller.

Això va ser l’any... l’any 1989! Bons coquets! És 
clar, la ressenya va sortir el 5 de gener i jo estava de 
vacances. Llavors estava fent una substitució que 
va durar tres mesets a Santa Coloma de Gramenet, 
i feia de profe de català a alumnes de 3r d’FP. Direu: 
per què m’explica la vida ara este? Això no és un lli-
bre d’homenatge?

L’any abans, pobret de mi, havia acabat la carre-
ra i havia fet un curs de locució a Ràdio Ràpita. El 
primer dia del curs recordo perfectament que em 
van unflar a preguntes: Podem dir natros? Està bé 
pos? És correcte lo? I si vols, espavila’t i busca’t la 
vida. I per què ho deia això? Ah, sí, perquè Joan em 
va explicar que havia viscut un interrogatori sem-
blant quan va començar els cursos de reciclatge de 
català per a mestres i professors de les Terres de 
l’Ebre als anys vuitanta i també va haver d’espavi-
lar-se. Ell va trobar algunes respostes en les gramà-
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tiques de Salvador, Valor i Sanchis Guarner, i jo les 
havia trobat en el seu primer llibre, publicat l’any 
1986, i en un article seu, exemplar, sintètic i utilís-
sim, que va publicar a la revista Com ensenyar cata-
là als adults l’any 1987. 

Joan va haver de fer-se ell un manual de fonèti-
ca i fonologia, quan llavors no n’hi havia cap de pu-
blicat, un estudi de camp del dialecte tortosí, una 
revisió profunda de la conjugació verbal tant nor-
mativa com dialectal, i així anar fent. Al cap d’uns 
anys, ja jubilats, ell i Josep Panisello van publicar 
Cruïlla i Aïnes, i ara, fa no res, ens ha regalat el Vo-
cabulari de cruïlla.

L’última vegada que vam enraonar, pujant de 
Vinaròs en cotxe, vam estar parlant de canyuts, cat-
xels, ratllats..., de teixons, fures, musteles..., i en un 
moment de silenci li vaig confessar: Joan, després 
de tants anys, a vegades tinc la sensació que nin-
gú mos ha fotut cas. Trobes que ha valgut la pena 
fer tanta faena? I Joan, sense pensar-s’ho, només va 
dir: «Sí, ha valgut la pena. Ja ho voràs».

Albert Aragonés Salvat
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I P A

Vaig conèixer fa molts anys el sr. Joan S. Beltran i 
Cavaller. Recordo haver-me trobat amb ell i el sr. 
Josep Panisello als cursos que la UETE organitzava 
a Orta. Per a mi, i per a molta gent de la filologia, 
eren un referent i un punt de trobada ineludible, 
que tot i que lluny del meu domicili em congratu-
lava que es fessen en alguna d’aquestes comarques 
poc avesades a les difusions culturals universitàri-
es, car tots els campus eren encara força allunyats 
d’aterrar per aquestes terres. Les voluntats i els in-
teressos universitaris no s’interessaven gaire per les 
nostres necessitats també universitàries.

Aleshores, jo el mirava de lluny, sabia que exis-
tia i qui era però no en tenia cap relació. Recordo 
com m’apel·laven «noia» tant l’un com l’altre. I a mi 
em sorprenia. Era, i sóc, de la mena que escolten 
i no es llancen a la babalà verbal i trobava que els 
seus arguments eren de pes quan el sentia raonar 
aquest o aquell punt lingüístic.

En això s’esdevingué que el Consell Comarcal 
del Montsià convocà la II Beca d’Investigació en 
Ciències Socials «Manuel Sales i Ferré». Vaig de-
cidir de presentar-m’hi. Al jurat hi eren sis perso-
nes, entre elles el sr. Joan Beltran. El meu projecte, 
que si me’l becaven seria l’embrió de la meua futu-
ra tesi de doctorat, era sobre dialectologia, sobre 
fer un estudi geolingüístic dels parlars del Mont-
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sià. Em produïa un neguit presentar quelcom que 
aquell lingüista considerés coix, incomplet, inco-
herent i vaig pensar que m’hi havia d’aplicar força i 
que sobretot havia de creure en el que presentava. 
El vaig acabar i el vaig lliurar. Havia pensat que, 
sense pensar-m’ho, si me’l becaven seria l’ham que 
em llançava a mi mateixa: faria la tesina, em matri-
cularia als cursos de doctorat i emprendria la tesi. 
D’això també puc dir que fa molts d’anys. Si miro 
cap arrere puc dir que vaig emprendre la tesi, em 
vaig matricular als cursos de doctorat, vaig fer la 
tesina i em van becar el projecte. A partir de llavors 
la meua relació amb el lingüista canvià. Ens férem 
col·legues i a mi això m’omplí de saba lingüística. 
Em regalà uns llibrets que havia autoeditat: El sub-
dialecte tortosí. Una parla de transició i Apunts de 
fonètica catalana. Referits especialment als parlars 
occidentals. 

Jo tenia tot un clàssic d’ell: L’estàndard occiden-
tal. Una proposta sobre l’estàndard català a les terres 
del darrer tram de l’Ebre, Barcelona: CIRIT, 1986. 

El filòleg protagonitzà, juntament amb el com-
pany Josep Panisello, un dels fets lingüístics més 
destacables de la llengua que s’han esdevingut en 
aquest segle, i d’això ja en fa deu anys. Es presenta-
ren a Tortosa els volums Cruïlla. Curs de llengua i 
Aïnes. Exercicis de llengua i claus de correcció, edi-
tats per Edicions Alambor, de Benicarló. La mag-
nitud de l’obra, la normalitat en el plantejament i 
tractament de la diversitat lingüística, així com 
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d’altres aspectes i recursos que l’obra aplega, ens ga-
ranteix una formació lingüística absolutament res-
pectuosa pel conjunt de la llengua i ens converteix 
en uns usuaris lingüísticament més sans. Recordo 
com les persones que acompanyaven els autors en 
la presentació eren persones clau per a difondre 
el missatge de normalitat que des de Tortosa, des 
de la cruïlla de la llengua, sense prejudicis, es vo-
lia transmetre, perquè des d’ací també es podia fer 
una obra de referència per al conjunt de la llengua, 
desestimant tòpics de centres i perifèries. Tenia, 
doncs, un protagonisme especial la presència del 
director general de la Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, d’aleshores, el sr. Lluís Jou. 
Perquè normalitzar no vol dir només fer normals 
mots abandonats per interferències lingüístiques, 
també vol dir fer normals els nostres mots. I, junta-
ment amb tot això, l’IEC també se l’escoltava.

Coincidírem també més voltes en altres actes: 
cursos, conferències, jornades i jo ja no hi veia 
aquella distància tan gran que t’abisma d’aquells 
que admires. I no és perquè la distància no hi fos, 
sinó perquè ell l’escurçava i em feia sentir una més, 
com una membre més dins de la filologia, quan a 
mi sempre em recava de no saber-ne prou. La sin-
gladura filòlogica, però, em portà un dia, junta-
ment amb els companys del CEL, a demanar al fi-
lòleg un article per al primer número de la revista 
beCEroLes. Lletres de llengua i literatura. L’encàr-
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rec portava un reconeixement implícit, volíem que 
noms importants en l’estudi de la llengua i la lite-
ratura d’aquestes comarques centrals fossen els qui 
anaren a la proa d’aquest embrió filològic que en-
cetàvem des d’aquest punt de cruïlla. I així fou, el 
lingüista acceptà d’encarregar-se de l’article sobre 
la comarca del Baix Ebre: «El contacte entre llen-
gües a les Terres de l’Ebre i l’estandardització del 
català».

Un temps després, la trajectòria professional 
em portà a impartir classes a la Universitat Jaume I 
en els estudis de Magisteri. Els mestres i les mestres 
que es formaven a Castelló havien de cursar l’as-
signatura de Llengua catalana en el seu currículum 
universitari i també aquells que optaven a obtin-
dre el títol de Mestre de valencià. Vaig pensar que 
a aquests futurs mestres els caldria no una obra per 
a aprovar l’assignatura sinó per a aprendre’n i per a 
ser una obra de referència de capçalera. Vaja, que 
necessitaven una aïna de consulta per al seu futur 
professional i “per què no?” com a usuaris lingüís-
tics. Així que vaig pensar que el que millor s’adeia 
per a consultar els dubtes presents i futurs en en-
senyar la nostra llengua, tant en les comarques va-
lencianes com en les catalanes, seria aquells dos 
volums que Beltran i Panisello, Panisello i Beltran 
havien creat. I sí, puntualment des de Benicarló, 
aquella obra que havia estat concebuda a Tortosa 
arribà a la Plana de Castelló. I puc dir, perquè en 
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vaig ser testimoni, que l’obra i el plantejament pla-
gué els futurs mestres.

Com a mi em plagué un altre regal que em féu 
Joan Beltran: les fonts IPA. En elles hi descobria la 
manera com transcriure els sons del nostre català 
dit occidental, dit tortosí, dit canareu, dit vinaros-
senc... Em donà, un dia, a sa casa, un disquet amb 
les fonts de l’International Phonetic Alphabet per-
què me les instal·lés al meu ordinador i pogués fer 
les transcipcions dels textos que recollia per a les 
meues investigacions. Que tot l’espectre d’al·lòfons 
trobés el seu corresponent símbol. Que es pogués 
visualitzar el que pensava el cervell i el so feia au-
dible. 

Fou el record filològic més entranyable que pre-
cedí les seues paraules en l’exemplar dedicat de la 
seua obra Vocabulari de Cruïlla. Els mots de les Ter-
res de l’Ebre i del Maestrat en el context del català 
formal: «Per a la bona amiga Àngela Buj amb qui 
comparteixo l’amor i el respecte pels nostres par-
lars». 

Per les fonts IPA, pel vostre temps, per l’estima-
ció a la nostra llengua i pel vostre saber: gràcies, 
mestre Beltran.

Àngela Buj Alfara
Alcanar, març de 2012
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JOAN BELTRAN,  
LLUITADOR PER LA NOSTRA LLENGUA

Per raons històriques (polítiques), és a dir, “per la 
gràcia de Déu, oficialment”, la meva generació và-
rem haver d’estudiar un batxillerat al cent per cent 
castellà. Les nostres fonts eren, des de les cançons 
de festa fins als autors del segle xx (no tots, tam-
poc), castellanes. No quedaba ni una escletxa per 
on poder llegar Ramon Llull o Ausiàs March.

Anys després, la necessitat d’aprendre bé la llen-
guaque parlàvem, negada encara, va fer que alguns 
de nosaltres emprenguéssim camins diversos per 
aconseguir el coneixement del propi idioma.

Ara, amb el record de les trameses que anaven 
i venien, per treballar o corregides, dels exercicis 
i dels llibres prohibits, de vegades mecanografiats 
per poder llegar-los, se’m presenta la imatge en-
tusiasta de l’amic Joan Beltran, professor i coordi-
nador de cursos, incansable promotor de la nostra 
llengua i de la nostra cultura.

Obres com L’estàndard occidental i els dos vo-
lums de l’imprescindible Vocabulari de cruïlla, en-
tre altres, materialitzen, amplíen, el valor del seu 
treball.

Em plau felicitar Joan Beltran i agrair-li el seu 
exemple d’estimació per una llengua, la nostra, 
que, encara ara, necesita lluitadors que la defensen.

Zoraida Burgos
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JOAN BELTRAN CAVALLER 
I L’MRP TERRES DE L’EBRE

La col·laboració de Joan Beltran Cavaller amb 
l’MRP ve de lluny, va participar a les III Jorna-
des  Temàtiques sobre Normalització Lingüísti-
ca, realitzades el 1995 a Tortosa i a un seguit d’ac-
tes, taules redones, xarrades, des de la perspectiva 
d’apasionat per la llengua i per l’ensenyament.

El tàndem Beltran  (Tortosa, 1933) – Panisello 
(1928-2006), va tindre un impacte salvífic com a 
professors i coordinadors de cursos de català i de 
reciclatge a les Terres de l’Ebre. Concretament ens 
han proveït de textos fonamentals per a l’aprenen-
tatge del model formal tortosí de la llengua cata-
lana. Els més reeixits, per part de Joan Beltran ha 
estat, d’una banda, L’estàndard occidental. Una pro-
posta sobre l’estàndard català a les terres del darrer 
tram de l’Ebre (1986) i, de l’altra, els dos volums 
elaborats en coautoria amb Josep Panisello, Cruï-
lla. Curs de llengua (2002) i Aïnes. Exercicis de llen-
gua i claus de correcció (2002). Estes obres, edita-
des per Alambor, van contribuir a l’infantament de 
l’editorial Onada, que s’ha consolidat com un dels 
més ambiciosos projectes editorials del nostre ter-
ritori i, sobretot, amb una clara visió del model de 
llengua que s’ha d’oferir a les nostres comarques.

La revista Recapte de l’MRP de les Terres de 
l’Ebre ha donat puntual notícia d’estes obres, per-
què estem persuadits que podrien contribuir a la 



28 | Diversos autors

construcció d’un model de llengua adequat per als 
centres d’ensenyament de les nostres comarques. 
Són autèntics monuments de la llengua, concre-
tament l’obra, en dos volums, Vocabulari de cruï-
lla. Els mots de les Terres de l’Ebre i del Maestrat en 
el context del català formal (2010) està plena d’in-
formacions lingüístiques interessants i a més del 
seu rigor científic resulta una obra curiosa i ame-
na. Una obra que ha merescut una extensa recen-
sió a la Revista d’Estudis Romànics, a càrrec de Pere 
Montalat.

L’acte de lliurament dels premis Convit va te-
nir lloc en la segona jornada del 2n Congrés Con-
vit, Congrés de Serveis Lingüístics de Territoris de 
Parla Catalana, els dies 24 i 25 de març de 2011, a 
Reus. Joan Beltran Cavaller va rebre el premi Con-
vit a la trajectòria de promoció de la llengua cata-
lana entre la societat per tota una vida dedicada a 
l’ensenyament de la llengua, a la publicació de ma-
nuals i a l’estudi i difusió de l’estàndard occidental.

Ha rebut Lo Grifonet 2011 que atorga Òmnium 
Cultural de les Terres de l’Ebre.

És a dir, a estat reconegut més enllà de les nos-
tres terres i també ho ha estat a les nostres terres. El 
seu magisteri té la continuïtat assegurada al redós 
del CEL (Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de 
les Comarques Centrals del Països Catalans), del 
qual és membre.
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Quan hom està a prop de la construcció d’una 
gran obra filològica sap la quantitat d’hores que 
s’han d’esmerçar, són autèntics monuments lingü-
ístic als quals no estarem mai prou agraïts i agraï-
des. La llàstima és constatar que l’excel·lència d’es-
tes obres no és adequadament traslladada a la ma-
joria dels centres d’ensenyament de les nostres co-
marques.

En tot cas, l’MRP Terres de l’Ebre, vol participar 
al merescut homentatge a un dels mestres més in-
tensos del nostre territori: Joan Beltran, gràcies per 
les hores invertides en millorar el coneixement de 
la nostra llengua!

Tomàs Camacho Molina
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JOAN S. BELTRAN, 
UN EXEMPLE DE RIGOR I DEDICACIÓ

Quan em van proposar de fer quatre ratlles amb 
les meves impressions sobre Joan Beltran, de se-
guida em va venir al cap una frase de Quintilià 
que just en descobrir aquest autor, durant els pri-
mers anys de carrera, vaig copiar en un paper que 
vaig enganxar a la paret de la meva cambra amb 
la intenció (coses de la joventut) de fer-la servir 
de guia, de lema: grammatices amor et usus lec-
tionis non scholarum temporibus, sed uitae spatio 
terminantur. I la vaig recordar perquè mai no he 
conegut personalment ningú a qui escaigui més, 
ningú que hagi consagrat amb la mateixa passió la 
vida sencera a l’estudi i a l’ensenyament de la nos-
tra llengua. I això, a més a més, amb un rigor, una 
cura i un mètode inusitats. Cosa que, si tenim en 
compte que Beltran mai no va anar a la universi-
tat, encara causa més admiració.

Només cal llegir qualsevol dels seus escrits per 
a adonar-se que abans d’emetre cap judici Beltran 
s’ha documentat a fons sobre el tema de què trac-
ta, que ha llegit gairebé tot allò que se n’ha dit i que 
ho ha assimilat bé. No sóc jo només qui ho afirma. 
I no és pas llagoteria. Voleu saber quina opinió va 
merèixer a un dels lingüistes més importants del 
nostre país ja l’any 1986? Joan Solà, un altre estu-
diós primmirat i incansable com ja no en queden, 
amb motiu d’un acurat comentari que Beltran li va 
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fer sobre el famós problema del “per” i el “per a”, li 
va respondre les paraules següents (potser desco-
negudes per a molts de vosaltres): “El vostre co-
mentari és molt important: molt ben fonamentat 
lingüísticament i amb molt coneixement teòric i 
pràctic del problema. Si no ho sabíeu, i si us pot 
ser útil la meva opinió, deixeu-me que us digui que 
sou una persona extraordinàriament sensible a la 
llengua i excel·lentment preparada, a part, és clar, 
que sou, pel que veig, un treballador infatigable i 
que us abelleix la pulcritud en el fons i en la forma”. 
Em sembla que no cal afegir res més.

Tot i que som parents (fet pel qual he tingut ac-
cés a la carta que conté les paraules citades adés, la 
divulgació de les quals espero que no el molesti) 
considero que no vaig arribar a conèixer vertade-
rament Beltran fins al meu primer any de carre-
ra, quan, endut per l’entusiasme i l’atreviment pro-
pis de l’edat, i animat per Artur Gaya, vaig inici-
ar una sèrie d’articles sobre el tortosí al setmana-
ri local Ebre-Informes. La intenció, no cal dir, era 
bona, però inadvertidament m’estava endinsant en 
un terreny problemàtic, i sense sistema ni coneixe-
ments suficients. Poc va trigar Beltran a “cridar-me 
a capítol”. Recordo la tarda que vaig anar a casa 
seva, una mica intranquil, amb certa temor de ser 
renyat. Però, evidentment, no hi va haver cap es-
broncada. Al contrari: em va acollir amb els braços 
oberts, content, suposo, pel fet que son nebot s’in-
teressés pels mateixos temes que ell (estava a punt 



32 | Diversos autors

de publicar L’estàndard occidental), i amb una afa-
bilitat que contrastava amb el seu semblant a pri-
mer cop d’ull sorrut, malhumorós, em va fer veu-
re que els meus plantejaments eren erronis, em va 
marcar el camí que calia seguir i em va encoratjar 
sincerament a tirar endavant. Mai no he oblidat la 
lliçó d’aquella tarda.

Amb els anys, els meus interessos han anat va-
riant i a pesar que en l’actualitat ja no estic tan cen-
trat com abans en el tortosí, la figura de Beltran 
(amb qui, tot i que no hi tinc gaire relació, de tant 
en tant coincideixo en alguna jornada o congrés i 
de qui vaig tenint informació a través de mon pare) 
m’ha seguit servint d’exemple de rigor i dedicació, 
de com cal fer les coses.

Per tal d’acabar, deixeu-me cloure aquest escrit 
amb una altra cita d’un altre gran mestre, un altre 
exemple que cal imitar malgrat tots els defectes que 
se li puguin retreure i al qual Beltran s’assembla en 
molts aspectes. Son unes paraules tretes del discurs 
que va pronunciar Joan Coromines el 3 de juny del 
1981 amb motiu del lliurament del Premi d’Honor 
Jaume I. Diuen així: “... que no és l’equip el que por-
ta als cims; que no és tampoc tenir sort en la vida 
el que permet de fer una obra científica: és la per-
tinàcia, és el tornar-hi, és el continuar.” Gràcies a 
aquest continuar, a aquest tornar-hi, a aquesta per-
tinàcia, Joan Beltran ens deixa una obra fonamen-
tal per al coneixement del tortosí. 

Antoni Cardona
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AL SENYOR BELTRAN

Vull començar reconeixent que la meua vinculació 
amb Joan Beltran s’inicia —indirectament— molt 
abans de jo saber-ho. M’explico. El senyor Beltran i 
mon pare van treballar junts en una oficina bancà-
ria durant força anys. Mon pare, que devia ser sa-
bedor de la dèria del senyor Beltran pel català i del 
seu interès per formar-se i per aprofundir en l’estu-
di de la nostra varietat tortosina, li devia qüestio-
nar en algun moment la utilitat d’aquesta dedicació 
al propi parlar, en lloc del més profitós capbussa-
ment en una llengua amb molt més futur, més re-
coneixement i més parlants com l’anglès.

I vet aquí que un dia, al cap de molts anys, qui 
escriu estes ratlles va decidir-se a estudiar Filologia 
Catalana. Encara recordo les paraules que em va 
adreçar el senyor Beltran fa algun temps: “qui li ha-
via de dir a ton pare que li sortiria un fill que, com 
jo, preferiria estudiar el català”. I és d’esta manera 
com, personalment, me sento humilment orgullós 
—si se m’accepta la paradoxa— d’avançar per un 
camí que, abans d’anar jo a gatamèus, ja havia co-
mençat a aplanar i condicionar el senyor Beltran. I 
per no perdre la tradició, ara som els fills d’aquella 
generació els qui treballem junts, a l’Institut de Ca-
marles.

Avançant en el temps, conservo un record es-
pecial del seguit de cursos que la UETE organitzà 
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a Horta de Sant Joan cap a finals de la dècada dels 
90 i principis d’este segle i que, sota la direcció del 
professor de la URV, Pere Navarro —ànima de les 
trobades— congregaven a mitjan juliol estudiosos 
i interessats en temes lingüístics i filològics. Joan 
Beltran i l’inseparable Josep Panisello eren uns as-
sidus a l’esdeveniment. Destacaven pels comentaris 
i les aportacions que feien... i també perquè si la 
mitjana d’edat dels assistents era d’uns 25 o 30 anys, 
ells la feien pujar uns decennis enllà. 

Vist des de la perspectiva que donen els anys i 
la maduresa, és de lloar que una persona continue 
volent-se formar sempre, independentment de la 
seua edat, i que no tinga manies a l’hora de dei-
xar-se amerar pels coneixements d’algú molt més 
jove, com eren els professors Miquel À. Pradilla, 
Jordi Ginebra i el mateix Pere Navarro. Així era Jo-
sep Panisello i així és Joan Beltran: inquiets, asse-
degats de coneixements, entusiasmats per conèixer 
i donar a conèixer la nostra llengua i la nostra va-
rietat lingüística. Tot un exemple. Ni en els àpats 
compartits el tema de conversa deixava de ser per 
a ells la qüestió lingüística! Inoblidables foren tam-
bé els moments que vam conviure amb la ingent i 
alhora amable personalitat de Joan Solà, al cel sia, 
i amb el no menys gran Joan Veny, mestre de dia-
lectòlegs. 

L’il·lustre poeta Rainer M. Rilke, en Els qua-
derns de Malte (1910), es mostrava crític amb atri-
buir la denominació de poeta a qualsevol escriptor 
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de versos. Venia a dir, si fa no fa, que per construir 
un poema mínimament acceptable s’han d’haver 
viscut moltes experiències i, així doncs, només des-
prés d’una llarga vida un pot atrevir-se a afirmar 
que havia reeixit en l’elaboració d’algun vers.

Així mateix se podria afirmar que succeeix amb 
Joan Beltran, en el sentit que ara intento aclarir. 
Després d’una vida dedicada a obrir camins en el 
desert de l’ensenyament de la llengua catalana a les 
Terres de l’Ebre i de la divulgació del model lingü-
ístic occidental, en èpoques en què intentar-ho de-
via ser com obrir un viarany en l’espessor de la sel-
va, després de tota aquesta existència farcida d’ex-
periència, doncs, arriba el moment de plenitud en 
què tota la faena desenvolupada (i cristal·litzada en 
magnes obres com els dos volums Cruïlla i Aïnes 
—fent tàndem amb el sempre recordat Josep Pani-
sello— o l’imprescindible Vocabulari de cruïlla, en-
tre d’altres) rep el reconeixement merescut amb un 
2011 curull de premis: el premi Convit, lliurat en el 
marc del 2n congrés de Serveis Lingüístics de Ter-
ritoris de Parla Catalana; el premi Lo Grifonet, que 
atorga la seu d’Òmnium Cultural a les Terres de 
l’Ebre; i un del premis Actuació Cívica de la Funda-
ció Lluís Carulla. I més que en poden arribar.

Altres col·legues parlaran, segurament, amb 
més profunditat de la seua personalitat o de les 
obres que ha publicat. Només les que he citat abans, 
juntament amb el llibret sobre L’estàndard occiden-
tal. Una proposta sobre l’estàndard català a les ter-
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res del darrer tram de l’Ebre, ja són suficients per 
considerar Joan Beltran com el nostre Coromines 
o Solà de butxaca, i no acostumo a ser amic d’exa-
geracions. I és que, a diferència del que puga sem-
blar pel fet de centrar-se en l’àmbit del tortosí, són 
obres que tenen sempre en consideració la llengua 
catalana en el seu conjunt i estan inserides en un 
profund coneixement i respecte per la normativa, 
a la qual pretén enriquir amb el seu granet d’are-
na, és a dir, amb el cabal lingüístic de les terres que 
tenim el privilegi de viure, cruïlla de tots els par-
lars catalans. Així, la vàlua del Vocabulari de cruï-
lla, per exemple, rau en el fet de referir-se al DIEC 
en cada entrada, de donar l’etimologia de cada mot 
en qüestió, d’especificar-ne l’abast geogràfic, de ci-
tar fragments d’obres històriques de la nostra ge-
ografia en què és usada cada paraula recollida... I, 
evidentment, en el fet de considerar les Terres de 
l’Ebre i el Maestrat conjuntament, com una àrea 
que comparteix els mateixos trets lingüístics.

Enhorabona per la tasca i gràcies pel guiatge. 
Per molts anys, senyor Beltran.

Carles M. Castellà Espuny 
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EL SENYOR BELTRAN, JOAN

El 1975 a la Universitat s’estudiava filologia romà-
nica, ja que l’especialitat de català no era reconegu-
da per ella mateixa. Va ser a 4t que vaig poder triar 
l’assignatura de dialectologia catalana amb el con-
venciment que m’ajudaria a conèixer i saber situar 
el lloc adequat a totes aquelles varietats territorials 
escoltades i a totes aquelles afirmacions sobre «el 
català més genuí i autèntic», però el contingut no 
va respondre a les meues expectatives —sóc d’una 
generació i d’un poble que durant un període de 
temps prou llarg ha estat reticent a tota referència 
al tortosí per totes aquelles connotacions, que no 
precisament de llengua, tenia la paraula i que era 
rebutjada per molts i per molts motius—. Així, sur-
to de la Universitat amb una llicenciatura sota el 
braç, amb un estàndard après al qual puc fer alguna 
concessió lèxica, si allò que he escrit no ha d’anar 
gaire lluny de les meues immediateses territorials.

Per motius laborals, arribo a Tortosa, necessi-
to trobar algun col·laborador i recorro al meu es-
timat professor senyor Panisello que em parla de 
Joan Beltran, un empleat de banca, amb qui forma 
mestres amb el reciclatge de català, de qui destaca 
els seus coneixements lingüístics, el seu incansable 
treball i estudi de la llengua. Josep fa de mediador, 
Joan accepta col·laborar amb Política Lingüística. 



38 | Diversos autors

L’imprès en què havia de consignar les seues da-
des li vaig portar personalment al banc; era l’excusa 
perfecta per conèixer-lo. Em vaig trobar un home 
d’aparença molt tranquil·la, de semblant seriós i ei-
xut, amb cara de pocs amics —potser perquè l’en-
torn bancari no era el més adequat per tancar col-
laboracions amb altri...—.Vaig sortir-ne sorpresa, 
quin home tan i tan i tan diferent de Josep! Vam 
compartir i impartir formació per al professorat de 
català per a adults, alhora que em parlava dels seus 
treballs sobre el tortosí: la seua variació, la seua fo-
nètica —i em regalava els seus treballs perfecta-
ment mecanografiats i meticulosament enquader-
nats— i s’esplaiava sobre la necessitat de reivindicar 
el tortosí i jo, aferrada al meu estàndard, m’esgar-
rifava de sentir-lo, ell sap perfectament que entre 
tots dos existia un respectuós distanciament que 
l’estudi i la formació, per part meua, es van encar-
regar d’esvair.

El 1986 arriba la seua primera publicació: L’es-
tàndard occidental. Una proposta sobre l’estàndard 
català a les terres del darrer tram de l’Ebre. Edi-
tat per la Comissió Interdepartamental de Recer-
ca i Innovació Tecnològica (CIRIT) i prologat per 
l’aleshores cap del Servei d’Assessorament Lingüís-
tic Isidor Marí.

El títol en si i l’entitat que l’editava ens donen 
una idea sobre la cautela del moment quant a l’es-
tàndard. El subtítol, a més, reflecteix com n’és, de 
primmirat.
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Em refereixo a aquest treball perquè tinc la per-
cepció que és a partir d’aquest moment que Joan 
s’hi posa de debò, sap veure aquell suport tan di-
fícil de trobar per a les persones que no es troben 
en determinats cercles i són lluny de l’àrea d’influ-
ència barcelonina i s’hi posa, treballa amb tota la 
dedicació que pot, jo diria que només es permet 
alguna llicència per anar a la muntanya, la seua al-
tra passió.

L’IEC obre portes, es pronuncia a favor d’un es-
tàndard polimòrfic i Joan té la faena avançada de 
fa dies: articles, xerrades, aportacions filològiques, 
mètodes, vocabularis; l’entregat estudiós de la llen-
gua, incansable treballador, el professor, l’assessor, 
el lingüista de referència a les Terres de l’Ebre es 
guanya amb tot el mereixement la consideració el 
respecte d’arreu. L’estudi constant, tancat entre les 
parets i llibres de l’habitació de treball de casa seua, 
amb l’atenta i discreta companyia de Maria, la seua 
esposa, s’ha anat ampliant i perfeccionant fins a 
convertir-se en una referència.

Finalment, li han arribat premis i nominacions, 
mostra que hem après a agrair les coses en el temps 
adequat, en el moment oportú.

Senyor Beltran, gràcies! (per tot)

Montserrat Ingla i Torné
Tortosa, 9 de març de 2012 
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CRUÏLLA DE LA CATALANITAT

Em plau de recordar que el Congrés de Cultura 
Catalana —aquella embranzida de vigoria popu-
lar que declarava Tortosa, i convé no oblidar-ho, la 
cruïlla dels Països Catalans— llançava, l’any 1976, 
la campanya de l’oficialitat de la llengua catalana, 
alhora que començava a posar de moda la qües-
tió de l’estàndard lingüístic. Ben aviat ens eixiren 
al pas els nous reptes que ens plantejava l’accés de 
l’oralitat a les esferes institucionals, i en concret la 
presència del català als mass media i a la nova pro-
ducció cultural de l’audiovisual, una situació que 
reclamava amb urgència l’elaboració de materials 
didàctics per a l’ensenyament infantil i primari so-
bretot... Tot plegat va elevar a la categoria d’estel-
lars els temes que giren a l’entorn de l’estàndard i les 
seues varietats, els models de llengua i els registres 
lingüístics per a usos orals. Deu anys més tard, això 
és, el 1986, el II Congrés Internacional de la llen-
gua catalana esdevenia el testimoni eminent de la 
centralitat que havien assolit dins la cultura catala-
na els debats sobre la problemàtica de l’estàndard i 
les propostes que se’n derivaven. 

És en aquella època i enmig d’un context pre-
cís d’efervescència vindicativa de la catalanitat que 
sempre em representaré el mestre Joan Beltran i 
Cavaller inequívocament definit pel tarannà bon-
homiós, el posat rialler i la figura discreta i amable, 
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que vessa passió pels girs sintàctics, els modismes 
i els mots que mantenen vives les peculiaritats ex-
pressives i identificadores del seu entorn immediat, 
dels parlars de les Terres de l’Ebre. Fou aleshores 
que vam coincidir a Tortosa en més d’una ocasió, 
ara mateix no sabria precisar en quantes ni quines 
exactament; en qualsevol cas, sempre ens hi aple-
gava la flama que ens crema de la noble causa de 
la llengua. Potser ens vam conèixer durant algun 
dels dos congressos que he esmentat adés, el 1976 
o el 1986? Potser en la presentació, l’any 1995, de 
l’edició del Diccionari general de la llengua catala-
na, de l’IEC? Segur que sí. Em sap greu de no ser 
capaç de precisar —per bé que en tinc una mena de 
certesa moral— si l’admirable professor Beltran va 
compartir amb nosaltres les Jornades que la Secció 
Filològica de l’IEC va dur a terme a Tortosa el juny 
del 1999. Siga com siga, aleshores entre ell i jo ja 
s’havia manifestat una sintonia compartida d’afec-
cions i de compromisos; per la meua banda, el te-
nia com un mestre admirat i com un compatriota 
exemplar, unes conviccions que, per descomptat, 
mantinc vives.

Certament, a mesura que la qüestió de l’estàn-
dard contribuïa a marcar el panorama lingüístic 
català del darrer tram del segle xx, el mestratge de 
Joan Beltran s’afermava més i més i la seua autori-
tat s’acreixia de la mà de publicacions com «L’es-
tàndard occidental. Una proposta sobre l’estàndard 
occidental a les terres del darrer tram de l’Ebre» 
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(1986) i «L’estàndard català a la zona de parla torto-
sina» (1987). Amb una solvència acreditada es con-
solidava com una autoritat en el subdialecte tortosí 
i alhora com el gran valedor de la riquesa irrenun-
ciable que manté el conjunt del dialecte nord-occi-
dental, la funcionalitat del qual dins els seus propis 
àmbits territorials i sectorials (en sintonia estricta, 
no cal dir-ho, amb la vigència de l’estàndard cata-
là) constitueix un dels cavalls de batalla del nostre 
professor, el qual a partir de la seua formació d’au-
todidacte ha assolit la fita de constituir escola.

Tornant a les vivències personals, confirme que 
el meu admirat Joan Beltran l’associe de manera 
indefectible formant tàndem amb el seu insepara-
ble Josep Panisello. Prou que ho sent, però per més 
que m’esforce m’és impossible de recordar si va ser 
amb aquesta condició que els vaig conèixer. Siga 
com siga, entre l’un i l’altre fluïen sinergies abun-
dants —de fet, Panisello es considerà deixeble de 
Beltran—, les quals van arribar a constituir-los tots 
dos en l’equip fecund que va il·luminar obres no 
sols significatives sinó també de referència per al 
català de les Terres de l’Ebre, com ho són Cruïlla, el 
tractat teòric i descriptiu, i els seus corresponents 
exercicis, aplegats en Aïnes, tots dos volums publi-
cats l’any 2002. 

Acompanyats del prestigi que s’havien guanyat 
amb mèrits sobrers, els senyors Joan Beltran i Jo-
sep Panisello acudiren plegats a participar ben ac-
tivament a les Jornades de la Secció Filològica a 
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Morella —d’aquest retrobament a Morella sí que 
en conserve una memòria nítida—, el desembre 
de 2005, a les quals van aportar sengles ponènci-
es, que hi va defensar cadascú d’ells a títol personal 
per bé que ambdues, i de manera més vistent la de 
Panisello («Comentaris sobre el model formal de 
llengua proposat a Cruïlla i Aïnes») eren el pro-
ducte d’una tasca compartida en la recerca i en la 
docència. L’altra ponència, la del professor Beltran, 
versava exactament sobre «Els parlars de les Ter-
res de l’Ebre i del Maestrat en el context del català 
formal».

El nostre reencontre a Morella va ser la darrera 
vegada que em trobava amb l’enyorat Josep Pani-
sello, el qual, ai!, pocs mesos més tard ens deixava 
per sempre. Tampoc no he disposat de noves opor-
tunitats per compartir el tracte personal amb l’ad-
mirable Joan Beltran. Per la seua banda, ell ha fet 
un pas endavant en el seu projecte de vindicació 
del tortosí, mitjançant la publicació del Vocabulari 
de cruïlla (2010), el qual constitueix, doncs, el co-
lofó del petit monument a la codificació del tortosí 
que ha anat bastint amb l’ajuda generosa del seu 
malaguanyat Josep Panisello. 

Tot comptat i debatut, la vella consigna “Torto-
sa, cruïlla dels Països Catalans”, que resta enlairada 
d’ençà del Congrés de Cultura Catalana, continua 
alimentant-se, ben entrat el segle xxi, de la mili-
tància insubornable amb què s’hi lliura el professor 
Joan Beltran. 
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Decididament, en contrast obert amb les fron-
teres imposades, el subdialecte tortosí no sols en-
llaça sinó que també atorga els perfils de la identi-
tat compartida a les Terres de l’Ebre i a les comar-
ques dels Ports i del Maestrat. Sens dubte, el profes-
sor Beltran ha esdevingut ja, mitjançant una obra 
prestigiosa i una conducta d’exemplaritat, una de 
les peces clau que avala i alhora constitueix un tes-
timoni valuós de la vigència d’aquesta cruïlla que 
abraça ambdues bandes de l’eix de la catalanitat 
que és l’Ebre. 

Vicent Pitarch i Almela 
Delegat de la seu de l’IEC a Castelló de la Plana
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Probablement l’aportació més significativa 
de Joan Beltran i Cavaller ha estat proveir-nos de 
textos fonamentals per a l’aprenentatge de la varie-
tat occidental i del model formal tortosí. Això és el 
que en diuen oficialment. Penso sincerament que 
ell ha anat molt més enllà perquè ha contribuït a 
obrir-nos els ulls.

Els territoris els determinen les persones, les 
seves maneres de pensar i de fer, i també la seva 
forma de parlar, que copsa la realitat, les accions, 
les activitats, la forma de vida d’aquell indret, i les 
transforma en paraules. Aleshores la comunicació 
esdevé pensament, paraula i valor cultural alhora.

La dialectologia no fragmenta ni separa, ans al 
contrari, uneix més a la terra i al territori perquè hi 
és propera i perquè sedimenta els sentiments. Per 
això Joan deu pensar que la branca d’olivera que 
ara guarda a casa, la va plantar ja fa un temps Fran-
cesc Mestre i Noé, un veritable mestre per a ell.

La seva relació amb la biblioteca Marcel·lí Do-
mingo és periòdica, propera i càlida. Com la seva 
persona.

Irene Prades
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JOAN BELTRAN 
INAUGURADOR DE LA VI EDICIÓ 
DE LA FIRA LITERÀRIA JOAN CID I MULET

 
Que Emigdi, qui per a mi és un referent de conei-
xement i de saviesa, en sortir de la visita a casa el 
Sr. Beltran em digués: “per a mi ha estat una lliçó 
d’humilitat!”, és una prova de fins a quin punt, els 
moments de visita compartits al despatx de treball 
del Sr.Beltran van obrir-nos els ulls, van servir-nos 
per a visualitzar de manera directa l’entorn natu-
ral que acompanya el dia a dia d’un estudiós, un il-
lustrat, un savi que , si alguna cosa ha esmerçat és 
temps, esforç i compromís en un projecte concret 
de recuperació, contextualització i sistematització 
de la nostra varietat dialectal.

Ni un diccionari, ni una enciclopèdia, ni un 
lllibre de recerca i estudis lingüístics feia falta en 
aquell petit però atapeït i ben aprofitat espai de sa-
viesa, el cau d’un geni.

Però a més un altre detall, com s’imbricaven 
en el mateix context la tradició i la tecnologia. El 
Sr.Beltran domina com jo mateixa, és a dir sen-
se excel·lències però amb competència, les noves 
tecnologies. Parlava de: “ja t’enviaré un correu, ho 
he gravat en un llapis, tenia una càmera digital…” 
Semblaria normal, qui no sap fer anar l’ordinador 
a hores d’ara?, però penseu que estem parlant d’un 
senyor que l’any vinent farà ja vuitanta anys!
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I l’abast tan ampli dels seus coneixements! En 
menys de mitja hora vam parlar des de la termi-
nologia referent al nom dels mariscs bivalves, fins 
a l’origen de l’etimologia del barranc de la zona de 
Sant Llàtzer, els fòssils del Port, el seu amic per 
sempre Josep Panisello i com no de la nostra pro-
posta perquè inaugurés la VI edició de la Fira lite-
rària Joan Cid i Mulet d’aquest 2012.

Evidentment, com no podia ser d’altra manera 
donat el seu tarannà ens va dir: avant! i si us sem-
bla, a la conferència inaugural m’agradaria par-
lar-vos de la formació del registre formal de la llen-
gua catalana…, certament vaig pensar:

— Quin goig poder compartir estos moments i 
en estes persones.

Recordo també els dies del Grifonet, que li hem 
atorgat des d’Òmnium Terres de l’Ebre, les prime-
res aproximacions al Sr. Beltran i com tot l’entorn 
ens esperonava a tirar endavant:

— Sí, i tant, s’ho mereix! Ell representa justa-
ment este sentiment, el treball callat i rigorós per la 
nostra llengua i evidentment també pel nostre País.

Gràcies per endavant i per sempre Sr. Beltran.

Dolors Queralt Moreso
Regidora de Cultura i Ensenyament. Jesús
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UN FILÒLEG DE CRUÏLLA

La trajectòria de Joan Beltran és l’espill d’una fideli-
tat immensa envers la llengua, la cultura i la nació 
catalana. Com a empleat de banca, culte, amb ga-
nes de nodrir-se amb tota mena de coneixements, 
va viure amb tristesa extrema els anys de reclusió 
de la vida pública a què es va veure sotmès el català. 

Als anys 1980, comença el camí dels cursos de 
reciclatge en la llengua de la terra. Uns anys de 
mestratge, de compromís, d’estudi, d’esforç incom-
mensurable per treure el català del pou on l’havia 
abocat el franquisme durant dècades i dècades. En 
companyia dels professors Manel Ollé, Antoni No-
lla i el gran Manuel Pérez i Bonfill, havien de portar 
una tasca impagable envers la recuperació cultural 
nostrada. Recentment, vaig convidar Joan Beltran 
al meu programa radiofònic a Antena Caro Roque-
tes, Lletres Ebrenques, i vaig voler realitzar un me-
nut homenatge a aquests professors abnegats i de 
gran categoría intel·lectual i humana, que conver-
tiren la docència del català en el seu leit motiv de 
vida. 

No hem d’oblidar que sortíem d’una dictadura 
inacabable i implacable, un règim adversari de la 
diversitat lingüística i molt especialment del català, 
encara que avui dia sembla que alguns posiciona-
ments polítics prefereixen obviar què va suposar el 
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règim feixista per a la nostra cultura i per als nos-
tres drets democràtics ciutadans.

Durant la década de 1980-90 començaran a 
aparèixer tot un seguit d’estudis de Joan Beltran, 
que comptaran amb la cirereta anys després amb 
Aïnes i Cruïlla, una proposta per a l’estàndard oc-
cidental, que va realitzar conjuntament amb el 
mestre Josep Panisello. L’explicació gramatical va 
seguida del conjunt d’exercisis dintre d’una obra 
magnífica que ens va enorgullir a tothom. Era una 
aposta clara per reglamentar l’ús de la variant occi-
dental de la llengua catalana, sempre d’acord amb 
els postulats de l’Institut d’Estudis Catalans. 

Va aparèixer en un moment en què jo tenia 
moltes ganes literàries i efervescència en l’ús del 
nostre parlar. L’obra de Beltran i Panisello, un al-
tre gran defensor del català i docent de cap a peus, 
em resultava extraordinària. Era el primer cop on 
podia entendre les terminacions verbals del nostre 
dialecte! El fet de comptar amb el vistiplau de l’IEC 
els donava tota una garantía. 

Sóc professor d’anglès i d’alemany i he estudi-
at els usos dialectals que es fan en aquestes llen-
gües, on es parla molt menys de centralismes i 
d’usos particulars de l’idioma. Jo voldria veure el 
català normalitzat com qualsevol altra llengua i on 
no sortissin perversions secessionistes que sempre 
m’han fet molta temor. La unitat lingüística és la 
garantia de la supervivencia del català. Les proble-
màtiques estèrils al voltant de la llengua li fan mal. 
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Ja tenim un problema greu al País Valencià, i ens el 
volen acelerar a les Balears i a la Franja de ponent, 
com per aprofundir-ne amb un altre a les comar-
ques cruïlla dels Països Catalans, on el fet cultural 
ja està molt superat i les tendències secessionistes 
d’antany totalment enterrades.

Beltran i Panisello havien de sorprendre grata-
ment el difícil àmbit de la lingüística i van consa-
grar-se com a filòlegs de referència. Tots els seus es-
tudis s’emmarquen dintre del treball per un català 
sense fisures, i que doni cabuda a variants territori-
als d’un dels dos grans dialectes en què es divideix 
la llengua comuna. El professor Beltran recorda 
molt especialment la seua relació amb el gran filò-
leg Joan Solà, autor d’obres mestres que han deixat 
una petjada immensa en l’estudi de la llengua ca-
talana. Fidel a terra i país, tampoc no va tenir fácil 
moure’s dintre del carregat ambient intel·lectual ca-
talà, expert en foragitar tot allò que es mou. 

Ômnium Cultural ilercavó decideix premiar-lo, 
concedir-li el primer Grifonet, com a homenatge a 
un home que havia dedicat tants esforços per dig-
nificar el català. Un homenatge merescut que tin-
drà continuïtat en la Fira literaria Joan Cid i Mulet. 
En el marc del certamen literari podrem escoltar 
les seues divagacions lingüístiques, i podrem no-
vament agrair-li tota la seua abnegació a favor del 
fenomen cultural i lingüístic català.

L’obra de Beltran no ha passat desapercebuda, i 
això és el millor que li pot passar a un escriptor i a 
un lingüista.
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Hem estat terra de grans filòlegs i d’estudiosos 
de la literatura. Joan Païs i Joan Palomba, alguere-
sos; Francesc de Borja Moll i Antoni M. Alcover, 
mallorquins; Manuel Sanchis Guarner, Carles Sal-
vador, Joan Fuster, Enric Valor, valencians; Artur 
Quintana, franjolí; Joan Corominas, Antoni Ma-
ria i Margarit, Martí de Riquer, Joan Triadú, Joan 
Solà, principatins; Joaquim Garcia Girona, Fran-
cesc Mestre i Noé, Josep Panisello i Joan Beltran, 
ebrencs i ilercavons… Tots catalans, encara que el 
gentilici ens separi.

Catalana és la llengua, catalana la variant, i ca-
talana l’ànima de Joan Beltran.

Emigdi Subirats
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