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Mor el filòleg i polític independentista
Jordi Carbonell als 92 anys
Militant històric de la resistència antifranquista, va ser president d'Esquerra
Republicana entre el 1996 i el 2004

Jordi Carbonell. Foto: Wikicommons

El filòleg i polític independentista Jordi Carbonell i de Ballester, que va ser president d'Esquerra
Republicana entre el 1996 i el 2004, ha mort aquest dilluns als 92 anys. Nascut a Barcelona el 23
d'abril de 1924 va participar en iniciatives de l'oposició antifranquista, com l'Assemblea de
Catalunya i va impulsar el partit Nacionalistes d'Esquerra. Carbonell va ser empresonat per la
seva lluita contra la dictadura i expulsat de la Universitat Autònoma, d'on era professor.
Va ser membre fundador de l'Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana i de la Societat
Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans i va dirigir la Gran Enciclopèdia
Catalana del 1965 al 1971.
El 1984 va ser distingit amb la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria i anys més tard, el 2002,
va rebre la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya i la Medalla d'Honor de Barcelona.
Reaccions
Carles Puigdemont ha manifestat el seu condol a través de Twitter. "Un home de país, ferm,
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insubornable, digne, mestre. Seguirem el seu somni. Descansi en pau", ha piulat el president de
la Generalitat.

Jordi Carbonell ens ha deixat. Un home de país, ferm, insubornable, digne, mestre. Seguirem el
seu somni. Descansi en pau. @Esquerra_ERC (https://twitter.com/Esquerra_ERC)
? Carles Puigdemont (@KRLS) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/KRLS/status/767713325039902720)
Per la seva banda, Oriol Junqueras i Joan Tardà han lamentat la mort recordat una de les frases
més emblemàtiques de Carbonell: "Que la prudència no ens faci traïdors".
Humanista, erudit, republicà, d'esquerres ... Alguns dels mots que defineixen l'estimat Jordi
Carbonell. Descansa en pau.
? Oriol Junqueras (@junqueras) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/junqueras/status/767718616880013313)

Bon viatge als guerrers q al seu poble són fidels. També per tu, ho farem!
pic.twitter.com/sh16VoBG7X (https://t.co/sh16VoBG7X)
? Oriol Junqueras (@junqueras) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/junqueras/status/767718770722873349)

En la mort del gran Jordi Carbonell, recordem sempre el q ens va dir l'11 d Setembre 1976 a
Sant Boi: "Q la prudència no ens faci traïdors"
? Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/JoanTarda/status/767718461086851072)
Anna Simó, Alfred Bosch i Josep-Lluís Carod-Rovira, entre altres, també s'han sumat a les
mostres de condol:

Hem seguit el teu guiatge i admirat la teva trajectòria. Ara honorarem la teva memòria, Jordi
Carbonell. Descansa en pau, estimat Jordi
? Anna Simó (@AnnaSimo) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/AnnaSimo/status/767716497397604353)

Adéu, Jordi Carbonell, amic i company. Ara a complir la darrera cosa que em vas dir; "feu-ho per
tots els que no hi podrem arribar".
? Alfred Bosch (@AlfredBosch) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/AlfredBosch/status/767720110412951553)

"Que la prudència no ens faci traïdors."
Descansi en pau, Jordi Carbonell. pic.twitter.com/4NR4VypUh2 (https://t.co/4NR4VypUh2)
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? Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/gabrielrufian/status/767720908714864640)

"Aquesta vegada, sí,ho aconseguirem!"ens vas dir a l'hospital, amb l'entusiasme de sempre.
Gràcies, amic i referent! pic.twitter.com/99FYFkw5By https://t.co/99FYFkw5By)
(
? Carod-Rovira II*II (@CarodRoviraJLl) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/CarodRoviraJLl/status/767715994072707072)

Estima pel país i per la llengua. Un honor haver pogut concedir-li el darrer premi Pompeu Fabra.
DEP Jordi Carbonell pic.twitter.com/O124WRorDb (https://t.co/O124WRorDb)
? Santi Vila (@SantiVila) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/SantiVila/status/767745772280487936)

Referents com Jordi Carbonell han fet gran l'esquerra catalana. Avui recordo q acompanyà mon
pare, A. Comín, en la creació d "Taula d canvi"
? Toni Comín (@toni_comin) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/toni_comin/status/767737717262258176)

El meu condol als familiars i amics de Jordi Carbonell. El seu nom forma part de la història de
Catalunya. Moltes gràcies pel q has fet. CF
? Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/ForcadellCarme/status/767736306789150720)

Descansi en pau el polític i filòleg Jordi Carbonell, exemple de compromís i lleialtat amb el nostre
país, llengua i cultura. @Esquerra_ERC (https://twitter.com/Esquerra_ERC)
? Neus Munté (@neusmunte) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/neusmunte/status/767735811592847360)

El meu condol a família, amics i companys d' @Esquerra_ERC
(https://twitter.com/Esquerra_ERC) de Jordi Carbonell, gran lluitador antifranquista i per les
llibertats nacionals
? Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/XavierDomenechs/status/767726836726001665)

Jordi Carbonell, descansa en pau. Serem prudents només per assolir abans el teu somni.
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? Lluís Llach (@lluis_llach) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/lluis_llach/status/767724918679166976)

Llegeixo la mort de Jordi Carbonell, intel.lectual compromès, polític republicà. Hora de rellegir
"Entre l'amor i la lluita", les memòries.
? Joaquim Nadal (@quimnadal) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/quimnadal/status/767722858193776640)

Jordi Carbonell, un exemple de dignitat, compromís i fermesa, que mai es va rendir. Per persones
com ell, guanyarem! pic.twitter.com/vZnkCLahGq (https://t.co/vZnkCLahGq)
? Carles Mundó (@CarlesMundo) 22 d'agost de 2016
(https://twitter.com/CarlesMundo/status/767720245771534336)
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