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ETCÈTERA
DAVID PALOMA

leida acull fins demà l’XI Congrés de
l’Associacion Internacionala d’Estu-
dis Occitans: un punt de trobada

d’occitanistes que és excepcional per un pa-
rell de motius. El primer és que la ciutat de
Lleida ofereix els únics estudis d’occità de
tot l’Estat, motiu pel qual ja tocava que, per
primera vegada, aquell congrés se celebrés
en un lloc on l’occità és oficial (a Catalunya
l’occità és llengua oficial des del 2006).

El segon motiu és que aquests mesos van
farcits de celebracions. Aviat farà vint-i-cinc
anys que l’occità és oficial a la Vall d’Aran; ja
en fa cinc-cents del tractat del Pla d’Arrem
(una reglamentació sobre els drets de pastu-
ra i de trànsit de mercaderies; un compro-
mís de pau entre les valls que el van signar:
el Pallars, Vilamur, la Ribagorça, Loron,
Larbost, Uelh, etcètera); també fa set-cents
anys de la signatura de la Querimònia, que
suposa el dret històric de la Vall d’Aran, la
seva carta magna, així com la seva vincula-
ció a la Corona d’Aragó, i en fa poc més de
vuit-cents de la famosa batalla de Muret. Pe-
re el Catòlic, l’últim rei català, hi va deixar la
vida defensant els veïns de dalt, els occitans,

de la invasió francesa. No diré què va estar
fent la nit abans, el nostre rei Pere; només
diré que un altre Pere, l’escriptor i capellà
Pere Ortís, ha escrit que el que va fer va fer-
ho “a tot drap, car era molt faldiller i amant
de les belles dames”. L’endemà, abans d’en-
trar en batalla, el rei Pere estava completa-
ment exhaust.

Parlem d’un temps en què la famosa Co-
rona d’Aragó va néixer bilingüe: català per
part de Ramon Berenguer IV i aragonès per
part de Peronella. Un temps en què, fins i tot
tenint en compte la desfeta de Muret, el
prestigi literari de l’occità va fer que els cata-
lans adoptessin aquesta llengua per a l’ex-
pressió poètica.

Aquests dies els estudiosos debaten sobre
l’occità antic i l’occità modern; sobre la lite-
ratura occitana de l’edat mitjana, la literatu-
ra moderna i la contemporània; sobre les
polítiques lingüístiques de l’occità, i sobre la
Catalunya occitana i l’Occitània catalana.
En vuit llengües diferents s’ha parlat en el
congrés de la llengua i de la literatura occita-
nes. L’occità, per primera vegada, és la llen-
gua més utilitzada. ❋

L
Els veïns de dalt

Sabíeu que...
Lleida és potser la ciutat on es publiquen
més llibres en occità fora del territori
occità. El principal artífex de l’expansió
occitana, en termes científics, és Aitor
Carrera.

‘IN MEMORIAM’ IGNASI RIERA I GASSIOT

uan vaig conèixer la notícia de la
mort de Francesc Vallverdú
hauria volgut fer arribar el meu

condol a fa família. Però l’únic telèfon que
conservava, en una agenda vella, ja no és
operatiu. Si escric aquesta nota, i l’envio a
mitja dotzena de persones conegudes, és
amb l’esperança que algú la faci arribar a
la dona i als fills del sociolingüista i poeta,
sempre persona de fiar, barceloní de la co-
llita del 1935.

El contacte permanent al llarg dels anys,
amb ell, venia d’una triple vessant: tots
dos érem del PSUC; tots dos treballàvem
al món editorial; tots dos teníem passió
–sorte tamen inaequale, perquè ell ha estat
sempre un home com cal, solvent– per
l’ús públic del català.

Si era advocat, jo sempre l’havia cone-
gut com a tècnic editorial i el veig, encara,
com a un dels eixos –anava a dir: com la
falca o la pedra angular– d’Edicions 62.
Perquè hi va fer una feina ingent... Com la
dels que aguanten, en el món casteller, el
castell des la base i mai no tenen ni temps
ni ganes de sortir a la foto. Recordo que
tots dos sentíem un gran afecte per Enric
Vives, el corrector de Treball, perquè tots
dos eren de fiar, quant a criteris lingüís-
tics, i cap dels dos no amagava el cap sota
l’ala quan calia resoldre qüestions difícils
o remoure entrebancs.

Era, a més, un excel·lent traductor. Par-
lo de memòria, però crec que li va ser ator-
gat un premi per la traducció al català del
Decameró. I ell i la Carme Vilaginés ha-
vien traduït obres significatives de la lite-
ratura italiana...

Va ser dels grans experts en l’obra de
Salvador Espriu: com cada any, per Set-
mana Santa, em torno a llegir el poema es-
priuà d’aquest nom, i com que els darrers
onze anys, de vida a Madrid, m’agrada
compartir la lectura amb persones que no
entenen el català, faig ús de la seva versió i
introducció d’aquest poemari que mira
d’aclarir què vol dir la paraula ve-ri-tat i la
paraula mort. (No voldria banalitzar, però
trobo que avui es conjuminen, en la notí-
cia sobre Francesc Vallverdú, els dos voca-
bles: ha mort un home de veritat).

Editat per Joaquim Horta, el primer
poemari que vaig llegir de Vallverdú du
un títol ben ausiasmarchià: Qui ulls ha.
Com també he llegit, molts cops, Cada pa-
raula, un vidre, que crec que és d’aquell
any tan revolt del 1968.

Va destacar com a sociolingüista. Si a
Laia havíem editat el llibre de Lluís López
del Castillo Llengua estàndard i nivells de
llenguatge, d’entre les obres sobre el tema
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Francesc Vallverdú,
un home de veritat

del Francesc recordo L’escriptor català i el
problema de la llengua, El fet lingüístic com
a fet social i Dues llengües, dues funcions?
(Com que sempre ha estat un home de bé,
va saber perdonar els acudits de mal gust
que propalàvem amb aquest títol, amb
preguntes com ara: “O sigui, Vallverdú,
que ara et dediques a les anàlisis sobre les
pràctiques eròtiques!”)

La Corporació Catalana de Ràdio i Te-
levisió que ha estat –malgrat crítiques
primfilades dels que sense estimar els gats

sempre els troben tres peus– una eina bà-
sica per a la incipient, encara!, normalit-
zació del català, va fitxar Francesc Vallver-
dú com a assessor permanent –jo li deia:
ets el comissari general d’aquest exèrcit a
favor de la pau–, per ensenyar-nos, com
volia Carles Riba, a fer del català una llen-
gua útil, eficaç, manyaga, multiusos, fa-
miliar, entenedora...

I goso insistir en el prec: ¿podríeu fer ar-
ribar aquesta nota a la família, a l’AELC, a
la gent de Nous Horitzons, on tot dos ha-
víem col·laborat plegats, i a Edicions 62,
que havíem estimat tant quan encara no
era una editorial planetària? ❋

Francesc Vallverdú,
que va morir el 12 de
juny passat, va ser un
lingüista i poeta
reconegut
FRANCESC MELCION




