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Aquest any 2018 en farà vint de 
la mort de Joan Brossa, i ex-
actament el 19 de gener del 

2019 s’esdevindrà el centenari del 
seu naixement: serà festa grossa. 
Festa Brossa! Per anar escalfant 
motors i lletres i lectures, com faria 
l’artesà “poeta-paleta” –l’expressió 
és de Vicenç Altaió– ja m’arreman-
go. Començo l’any, doncs, amb els 
llibres brossians inèdits Gual per-
manent i Mapa de lluites, reunits ara 
en un sol volum pel segell Rata en 
una edició a cura de Glòria Bordons. 

Són textos de vivència d’una èpo-
ca, la de finals dels 70 i principis dels 
80, en què el poeta entrava en la sei-
xantena i quan col·lectivament pas-
sàvem de la il·lusió de la Generalitat 
recuperada als primers desenganys 
de la jove Transició. “Aquests llibres 
són la crònica poètica del pas de la 
democràcia a la llufa de la realitat”, 
escriu Altaió a l’epíleg, on també re-
corda com el consens que es va for-
jar aleshores va prescindir de “la 
cultura crítica i inventiva” d’un 
Brossa eternament revoltat, un au-
tor de combat.  

Aquell Brossa escrivia versos com 
a 1714: “Encara que duri segles, el 
temps no fa / que tingui més raó 
quan no n’hi havia / de bon comen-
çament, i la injustícia continua / es-
sent allò que era”. Aquell Brossa pas-
sava de l’emoció del poema Genera-
litat provisional (“Tantes senyeres! 
/ Se’m posa un nus a la gola i se m’en-
tela / el paisatge”) a la sornegueria 
de Convergent (“La Conselleria 
d’Agricultura, Ramaderia / i Pesca 
ha publicat al Diari Oficial / una or-
dre que modifica el reglament / de la 
denominació genèrica i de qualitat / 
de la botifarra catalana”). 

Més enllà de la política, hi havia 
la crítica social, com a Caixó d’estal-
vis: “Estafa a mitja humanitat i tin-
dràs / la consideració de l’altra mit-
ja. / No seré jo, és clar, qui t’aconse-
lli. / Però ja se sap que els negocis 
/ són els diners dels altres...” Hi ha-
via, també, la reflexió metapoètica, 
sobre la creació: “L’avantguardis-

me es pot tornar acadèmic / com la 
religió es pot tornar buròcrata / i 
tot partit polític, inoperant”. Hi ha-
via l’autoretrat recurrent del cinè-
fil, el wagnerià, l’home de teatre i 
llibres, mal afaitat i una mica estri-
pat. “Sempre vaig despullat; passa 
que duc / la roba al damunt. Faig el 
que dec, oi?”  

I, finalment, la condició humana: 
“Quan un munta el vol, l’altre / ini-
cia el descens. Tot passa ràpida-
ment. / L’home que no es conside-
ra en estat / de transició esdevé 
menyspreable”. “Aquest moment, / 
pel fet de ser viscut, / ja esdevé el 
passat. / El futur es fa cada dia”.✒
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DE TRANSICIÓ ESDEVÉ 
MENYSPREABLE”, 
ESCRIU BROSSA 
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Una bona guia per 
a la nova normativa

Mentre esperem que l’IEC publiqui aquest 
2018 una Gramàtica essencial que faci més 
digerible la Gramàtica de la llengua catala-

na (GIEC), els que voldríeu clavar queixalada a la 
GIEC i no sabeu com fer-ho disposeu des del juliol, 
en versió paper i digital, de La nova normativa de 
l’Institut d’Estudis Catalans. Guia pràctica de Jordi 
Ginebra (Publicacions URV).  

Ginebra –un gran especialista en l’obra de Fabra– 
no parla en nom de l’IEC ni el representa i potser 
per això és capaç d’explicar de manera clara i direc-
ta què canvia en la nova norma (incloent-hi la no-
va ortografia) respecte a l’antiga, i què continua 
igual, malgrat que s’esperaven canvis. L’esforç de 
síntesi és notable: 1.600 pàgines es condensen en 
118. Ara bé, no voldria enganyar el lector: demanen 
una certa base lingüística. És un nivell divulgatiu 

més apte per als iniciats 
que per als totalment 
neòfits. 

Com que vol ser pràc-
tica –i no pas polèmica–, 
la guia opta per no fer 
una avaluació crítica de 
la GIEC. No és fàcil per a 
Ginebra, que en l’intent 
de fer més ordenat i sim-

ple el que és confús i complex no pot evitar eviden-
ciar inconsistències terminològiques de la nova gra-
màtica (per exemple, la desconcertant polisèmia de 
l’expressió “registres més formals”). Però la guia va 
més enllà en l’intent de simplificar. Amb un reduc-
cionisme que no és clar que la GIEC comparteixi, 
considera que tot el que no és formal no és estàndard 
i que la normativa només pot tenir com a objecte l’es-
tàndard (els registres formals). Per tant, i “per como-
ditat expositiva”, qualifica de correcte o incorrecte 
tot el que la GIEC considera adequat o inadequat 
als registres formals. Una frase com “L’han obligat 
a que hi renunciï”, que per a la GIEC és habitual en 
els registres informals (però s’evita en els formals), 
passa a ser incorrecta en aquesta guia.  

Però aquest incorrecta és tan còmode com perillós. 
Per exemple, el corrector d’una sèrie que es troba la 
frase en un diàleg informal ha de tenir clar que –per 
incorrecta que sigui– no l’ha de corregir: és del tot 
adequada al registre del diàleg.✒
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