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MOTACIONS

J
esús Tuson ha publicat Això
és (i no és) Allò (Ara Llibres),
un nou assaig lingüístic de
línia clara. Aquest cop

ressegueix la via traçada pel primer
Lakoff (Metaphors we live by, 1980) i
mostra els mecanismes que doten
els mots de diversos sentits. Les
metàfores parteixen d’una acurada
observació de les afinitats entre les
coses. Són peces de poeta, però
algunes triomfen tant que es
lexicalitzen. Quan una metàfora ja és
d’ús corrent rep el nom savi de
catacresi, que sona propera a la
catequesi però no hi té res a veure.
Escriu Tuson que la catacresi
(provinent de l’expressió “servir-se
de”) ha fet que en la majoria de
llengües els fulls de paper es
denominin amb mots propers a les
fulles dels arbres. Més enllà de
l’origen vegetal del paper, l’analogia
entre un foli i un pàmpol és evident.
Però el món catacrètic no sempre és
empíric. Tuson també recull
exemples fabulosos d’analogies
imaginàries, com l’expressió Això
són figues d’un altre paner que “mai
no s’ha fet servir en el moment
hipotètic en el qual una bona gent
classifica les figues de la collita, sinó
que està creada en abstracte per
expressar la improcedència”.❋

“Fa temps –diu
el biògraf J.
Keats– el món
era nou i bri-

llant i Dorothy Parker (1893-1967)
era una dona nova i brillant. Era
màgica, encantadora, mai ningú
va tractar-la amb desgana, ningú
va definir-la amb precisió. En una
època, va ser rica, famosa i pode-
rosa, la citaven els articulistes i se
li atribueixen els comentaris més
enginyosos. Els seus llibres eren
grans èxits. Les columnes i cròni-
ques al New Yorker eren el pri-
mer que els lectors buscaven.
Una generació de joves va ado-
rar-la, perquè va excel·lir a can-
viar l’estil de la vida i l’art dels

anys 20 i 30 als Estats Units”. Els
contes són el més valuós i, com
en d’altres autors nord-ameri-
cans, tenen dues característi-
ques: realisme i cap intel·lectua-
lització.

A la taula rodona de l’Hotel Al-
gonquin (tertúlia amb el més in-
novador i artístic de l’època), Par-
ker era divertida, mordaç, seduc-
tora, dipsòmana, amarga,
intel·ligent. Ningú prenia seriosa-
ment la seva defensa dels anar-
quistes Sacco i Vanzetti ni el su-
port a la República Espanyola ni
certa activitat per al Partit Comu-
nista, que va fer que la inquiris-
sin en la Caça de Bruixes.

Per descriure l’alta societat,

anava a les festes i sopars i això
ja li estava bé, i no s’ha de des-
cartar que part del seu èxit vin-
gui avui d’aquesta distensió. La
seva obra (plena de piscines ra-
diants i còctels exquisits, de bar-
rets de campana i vestits amb
farbalans i moltes sublimitats del
paper cuixé) no ho és, de distesa,
en un segon nivell de lectura. Els
contes de Parker, d’un humor ti-
bant i una vivacitat incalculable,
desemmascaren un tic racista o
classista o un hàbit estúpid en la
lluita de sexes.

Cara de cavall o Cor de crema
són relats antològics perquè,
sota un traç nítid, neguen una
descodificació fàcil. En molts d’al-

tres, destaca la presència d’una
criada negra. Sempre en segon
terme i d’una naturalitat que
commou, veiem aquest perso-
natge a recer del desgavell dels
protagonistes principals.

La vida de Parker (en l’era del
jazz i els bars clandestins i les fes-
tes a Long Island) contrasta amb
un temperament menys obses-
siu que passional, el qual trobem
a Una rossa corpulenta, el seu
conte més famós. Uns quants
cops va tractar de suïcidar-se, i es
diu que una nit van veure-la a
l’Algonquin que, damunt de les
benes amb què li havien guarit
els canells, portava uns llaços de
vellut negre.❋

Engrunes d’estiu

Hi ha una
joia poc

coneguda
pel

turisme:
l’hospital

de la
Santa
Creu i

Sant Pau

L
a Universitat Catalana d’Estiu
ha homenatjat Joaquim Puyal i
li ha concedit el premi Canigó
per la seva trajectòria i per
l’esperit que l’ha sostinguda:
l’aspiració de fer ben feta una
feina de tal manera que en
sortís beneficiada la llengua

catalana i, eixamplant la visió, tot el nostre país.
Els nostres lectors ja coneixen el rigor tècnic i la
recatalanització que va infondre a les
retransmissions esportives. Doncs resulta que
al discurs que va fer a Prada es va lamentar de
no haver anat encara més lluny, i alhora ens va
transmetre el neguit a tots: Catalunya necessita
urgentment una agència privada de
comunicació si no vol acabar definitivament
absorbida en la política i en la simbologia i en
la llengua espanyoles. Tota la nostra
personalitat, que trontolla de manera greu des
de fa anys, desapareixerà irremeiablement si
continuem gaire temps així.

I si continuem dividint-nos i enfrontant-nos
encara més que no ens divideix i ens enfronta
l’Estat. En pocs anys hem proporcionat als
centralistes diversos episodis per fregar-se’n les
mans: des de l’Estatut fins, ara, el conveni
econòmic. El xàfec de garrotades que ha rebut
Joan Saura per l’enèsima traïció a la unitat ha
sigut memorable. La gotellada més divertida
d’aquest xàfec és l’article que li va dedicar des
d’aquest diari Francesc Orteu el dia 22 d’agost:
busquin-lo, que és una peça contundent, original,
de construcció modèlica i d’efectes devastadors.

Et felicito, company: ets un gran escriptor.
A Barcelona hi ha una joia arquitectònica

excepcional que diria que és poc coneguda pel
turisme: l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Aquest conjunt meravellós d’edificis de
Domènech i Montaner s’havia anat degradant
perillosament, però avui, declarat Patrimoni de
la Humanitat, s’està restaurant mentre s’acaba
la part moderna de l’hospital. Es tracta d’una
realització que és més que un hospital o una
obra arquitectònica: és també el do de pit d’una
època de màxim retrobament amb aquella
complexa personalitat que dèiem, inclosa la
voluntat de recuperar i dignificar una llengua
perquè pogués ser esculpida en pedra, encara
que de moment es defensessin com podien
amb aquelles grafies i aquells castellanismes
que avui afortunadament ens fan somriure:
“...posan la primera pedra...”, “Al XVI de Mars
del any MCMXXIII lo Bisbe de Barcelona...”,
“...pera el seu perpetuo manteniment”.

I a Nova York continuen usant de manera
quotidiana, impertèrrita i per a ells
imperceptible una multitud d’abreviatures per a
qualsevol cosa, davant les quals els nostres
turistes de primera volada queden literalment
bocabadats, no pas menys que quan aixequen
la mirada per copsar l’acabament dels gratacels
(com ens va passar als que ja tenim les ales més
fetes): Soho (South Houston), Tribeca (Triangle
Below Canal Street), Noho (North Houston),
Nolita (North of Little Italy), Fidi (Finacial
Distrtict), i, als diàlegs per internet, TGIF (Thank
God It’s Friday, ‘sort que ja som divendres!’).❋
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