
Els darrers anys de la vida de Palau estigueren ocupats per la voluntat de fer una fundació on
pogués exposar la seua col.lecció de pintura, heretada en bona part del seu pare, i les seves obres
de Picasso. El desig va prendre forma a Caldes d’Estrac. La Fundació Palau, amb exposicions,
conferències, biblioteca, és el llegat que Josep Palau i Fabre ha donat a Catalunya. Un exemple de
la tenacitat, de l’amor al país i de la generositat de la seva persona.

Enric Balaguer
Universitat d’Alacant

Salvador Escamilla
(1931-2008)

El proppassat 30 de març moria Salvador Escamilla, a l’edat de 77 anys. Mitjançant el seu
programa Radioscope, emès a partir de 1963 –en temps, doncs, ben difícils– des de l’estudi To-
reski de Ràdio Barcelona, va ser el primer que obrí les portes a la naixent Cançó catalana. Fou ell
qui ajudà a batejar un trio de Canet amb el nom de La Trinca, fou ell qui féu conèixer Joan Ma-
nuel Serrat –que esdevindria el seu gran amic i a qui faria costat incondicionalment en moments
crítics com el seu pas al bilingüisme, els fets d’Eurovisió i l’exili mexicà. Pel seu programa, van
desfilar, sovint cantant en directe, absolutament tots els cantants catalans: des dels primers “jut-
ges” (Abella, Espinàs, Porter, Margarit) fins a joves promeses que han acabat consolidant-se
(Roger Mas), tot passant per Pi de la Serra, Guillem d’Efak, Xesco Boix, Marina Rossell, Dolors
Laffitte, Sisa, Pau Riba, Núria Feliu, Lluís Llach, Guillermina Motta, Ovidi Montllor, Pere Tà-
pias, Ramon Muntaner, Joan Isaac, Marina Rossell, Enric Hernàez i un llarguíssim etcètera. Evi-
dentment, alguns arribàrem quan el programa havia estat exiliat a Ràdio Miramar, d’altres quan
ja havia passat a Ràdio Rubí, d’altres –per fi–, quan amb el nom d’Èxit, s’emetia des de Cata-
lunya Ràdio.

Salvador Escamilla, de fet, era també un bon cantant: havia format part d’un grup anomenat
Los Millonarios de la Canción, i entre 1963 i 1968 va enregistrar versions de cançons de diverses
pel.lícules (West side story, My fair lady, Mary Poppins, Dr. Dolittle) i força temes originals, es-
crits per autors com Josep M. Andreu, Jordi Sarsanedas i Jaume Picas i musicats per compositors
com Lleó Borrell, Francesc Burrull i Antoni Ros Marbà. Encara podeu trobar al mercat el CD re-
copilatori De pel.lícula que aplega una bona part d’aquests enregistraments. El 1976, va publicar
un darrer disc: L’un i l’altre, a partir de cançons i monòlegs de l’italià Giorgio Gaber.

També va protagonitzar algunes experiències televisives en el circuit català de TVE, amb pro-
grames com Nova Gent i Varietats. La meva primera aparició televisiva la vaig fer precisament a
Varietats, amb 17 anys d’edat, i a partir d’aquest moment vaig esdevenir un col.laborador habitual
d’en Salvador a Ràdio Miramar. Tenia un estil ben peculiar, com a locutor: autodidacte com era,
s’havia anat creant un model lingüístic ben particular, potser no pas d’una gran correcció, però in-
dubtablement viu i de gran capacitat comunicativa, farcit de curiosos neologismes (emparant-se
en el fet que no és el mateix sentir que escoltar, insistia a anomenar “radioescoltadors” els oients
del seu programa) i on sempre tenien cabuda els jocs de paraules i els rodolins improvisats. En
Salvador tenia, a més, la dèria de rebatejar els seus convidats habituals: l’Ovidi era «l’home del sí
senyor» (en referència a un dels seus primers temes); Pere Tàpias esdevenia «el morrosko de Vi-
lanova», en Josep Tero, «el príncep de l’Empordà»; jo era el «feliç constructor de cançons», i m’a-
costumava a anomenar Miqueló, potser perquè rimava amb Pujadó...

També era un gran improvisador: parlava sense aturador i de vegades l’entrevistat tenia prou
feina a col.locar una frase. Podia començar el discurs parlant d’un tema concret i acabar-lo deu mi-
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nuts més tard –després de mil giragonses i deixant-se endur per les associacions d’idees més in-
versemblants– girant al voltant d’una qüestió totalment diferent. Tot plegat, però, formava part del
seu estil, d’una personalitat forta i entranyable alhora que li va permetre integrar-se com un mem-
bre més de la família en l’entorn immediat de milers de catalans.

Potser fou el seu gust per la llengua popular el que el va dur a organitzar un homenatge a Joan
Capri, abans de la mort del rei del monòleg, esdevinguda a l’inici de 2000. El 2002, fou el mateix
Salvador l’objecte d’un homenatge que li vam retre des de l’escenari del Palau de la Música molts
cantants, músics i actors..

Tot el que va fer per la recuperació de la llengua catalana –en els mitjans de comunicació, en
la Cançó– no hauria de ser oblidat, i valdria la pena que els joves radiofonistes d’avui –sobretot,
en un país tan curt de memòria com el nostre i tan afeccionat a dur les orelleres postmodernes po-
sades– no deixessin de banda l’exemple i la trajectòria d’algú com Salvador Escamilla.

Miquel Pujadó

Diego Catalán
(1928-2008)

Diego Catalán Menéndez-Pidal falleció repentinamente el 9 de abril de 2008 en Madrid, ciu-
dad donde nació el 16 de septiembre de 1928. Era hijo único de Miguel Catalán, un prestigioso
científico aragonés cuyo descubrimiento de los multipletes llevó a los investigadores de la Unión
Astrofísica Internacional a ponerle su nombre a un cráter de la Luna, y de Jimena Menéndez-Pi-
dal, fundadora en 1940 del Colegio Estudio, centro educativo que intentó ya en la más inmediata
posguerra conservar el espíritu liberal y crítico de la Institución Libre de Enseñanza. Diego Cata-
lán se formó en un ambiente excepcional pues, junto a sus padres, vivió en la casa de sus abuelos
maternos, Ramón Menéndez Pidal, el mayor filólogo español de todos los tiempos, y María Goy-
ri, una de las primeras mujeres universitarias españolas. De hecho, Diego Catalán fue el principal
continuador de las variadas líneas de investigación que ocuparon a su ilustre abuelo durante déca-
das: la historia de la lengua, la dialectología, la literatura oral y la historiografía medieval. Ahora
bien, esta continuación de las áreas de investigación de Menéndez Pidal no fue acompañada de un
seguidismo pasivo y acrítico de las tesis de Don Ramón; así, sirvan como ejemplo la aplicación
del estructuralismo en los estudios de dialectología o la “desmitificación” del descubrimiento, en
1900, de la vitalidad del romancero tradicional en Castilla, por sus abuelos maternos durante el
viaje de novios que ambos emprendieron por la ruta del Poema del Mío Cid.

En el ámbito de la dialectología centró sus esfuerzos, por un lado, en el estudio de las hablas
del asturiano (de hecho, el primer trabajo que publicó Diego Catalán, en 1947 y junto a su primo
Álvaro Galmés, estaba dedicado a esta lengua). Estos imprescindibles artículos sobre diversos as-
pectos del asturiano fueron reunidos y actualizados (Diego Catalán revisaba siempre profunda-
mente sus trabajos cuando procedía a su reedición) en el libro Las lenguas circunvecinas del cas-
tellano (1989). Por otro lado, también se ocupó de la fonética meridional, cuyos trabajos fueron
reeditados en el libro El español. Orígenes de su diversidad (1989); destacan aquí su artículo so-
bre la estructura silábica del español y su propuesta de división de la lengua española en dos gran-
des normas: la peninsular y la atlántica, que integraría Andalucía occidental, Canarias y América.
En lo referente a la historia de la lengua, editó en 2005 la extensa e inconclusa Historia de la len-
gua española de Ramón Menéndez Pidal, obra en la que su abuelo materno tan sólo pudo dar
cuenta de la vida de la lengua española hasta el siglo xviii.
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