
la mort, el cant cridava: ‘Admet /
aquest vaivé del món, o amb
força cava / un solc de vida al
vent, desesperat’”. Tots els sonets
d’aquest llibre mereixen un res-
pecte però, pel que respecta a
aquesta primera part, hem d’es-
mentar especialment Adéu a tot
això i Ofici de poeta. Del primer,
aquí teniu la cinglada del primer
tercet: “Perquè fa mal, aquest odi
de Déu / damunt la meva vida,
com un greu / impost absurd pel
delicte de néixer”.

D’Exilis, la segona part, devem
destacar Exiliat de l’amor, amb
aquest quartet inicial: “El dany
que més temies t’ha arribat / en el
raval limítrof de la mort / mentre
miraves pobres fruits a l’hort / gai-
rebé eixorc, cremat, deshabitat”. I
amb el tercet final següent: “El
pèndol bat i avança vers la fi /
d’aquest dolor de viure, ¡com s’es-
brava / el crit d’amor, serpent de
l’A a la Z!”. Com igualment el sonet
Descrèdit de la tradició, que porta
com a lema el famós vers de J. V.
Foix, “M’exalta el nou i m’enamo-

Amb bones paraules

quan això falla correm el perill
de cometre errors lamentables.
El diccionari Alcover-Moll afir-
ma que despedir procedeix del
llatí expedire amb canvi de pre-
fix. La influència castellana es
referiria només a aquest canvi
de sufix. Però Coromines, segu-
rament amb raó, discrepa i ma-
nifesta que despedir ve directa-
ment de l’espanyol despedir i
aquest és un compost de pedir.
O, més exactament, la forma es-
panyola originària és espedir,
procedent del llatí expetere
(compost de ex i petere, ‘dema-

nar’), que des-
prés va pren-

dre la forma
despedir. I
afegeix que
no s’ha de
confondre

aquesta pa-

raula amb el llatinisme expedir,
que algun cop apareix escrit en
català despedir. Són dues parau-
les que no tenen res a veure ni
per l’origen ni pel significat.

Pel que fa al despedir castellà,
com es veu per l’etimologia, la
idea inicial és demanar permís
per a anar-se’n. I de la idea de
demanar permís es passa al sig-
nificat de ‘dir adéu’, ja sigui per
part del qui se’n va, ja sigui per
part del qui queda. Curiosa-
ment, la nostra paraula comiat,
la pròpia del català clàssic, i ger-
mana de l’occità comiat, del
francès congé i de l’italià commi-
ato, també significa inicialment
‘permís o llicència per a anar-
se’n’. De comiat va sortir el verb
derivat acomiadar, que és el
que ara s’utilitza per a substitu-
ir el castellanisme. Nosaltres
pensam, però, que l’ús exclusiu

d’aquest verb podria respondre
a una certa pressió de l’espa-
nyol (que usa un terme univer-
bal) i que la mateixa influència
podria haver relegat les expres-
sions clàssiques (i predomi-
nants a l’Edat Mitjana) donar co-
miat i prendre comiat, que cre-
iem que haurien de passar a un
primer pla.

Comiat, acomiadar, donar co-
miat i prendre comiat en els se-
gles baixos van ser desplaçats
pels hispanismes despedir, des-
pedir-se i despedida (i més re-
centment despido, amb valor la-
boral). A partir de la Renaixen-
ça hi ha un esforç per a
rehabilitar les nostres paraules,
rehabilitació que s’ha fet amb
gran esforç i amb succés evi-
dent. Podríem recordar el dià-
leg de l’obra de Russinyol Gente
bien, quan una dama s’ofereix

per a servir alguna beguda: “i
vostès què prendran?”; “nosal-
tres prendrem comiat”, respon
un que frisava de partir; “ai, no
sé pas si n’hi haurà de fet”, re-
plica la senyora.

Qui avui també pren comiat
és aquesta secció Amb bones
paraules. Rient rient han passat
quasi tres anys d’ençà que ens
vam posar en camí. Amb
aquest, cent trenta-dos articles
en què hem parlat dels aspec-
tes més diversos del tresor de
les nostres paraules. I tot el que
comença acaba. Tot té el seu
cicle i cal posar fi a uns projec-
tes per a emprendre’n d’altres.
En qualsevol cas, el nostre
agraïment sincer a tots els lec-
tors que amb lleialtat pacient
ens han seguit cada dissabte i el
nostre desig que tot hagi estat
una mica útil.

Despedida, comiat

fdg
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Despedir és un castellanisme
molt antic, tan antic que alguns
pensen que s’hauria de ser tole-
rant amb ell. Nosaltres sempre
defensarem, però, la preferèn-
cia cap a les paraules i formes
genuïnes. Per a
valorar la bon-
dat d’una pa-
raula és es-
sencial saber-
ne amb
certesa l’eti-
mologia, i

L’OPINIÓ DE L’ESPIRA

La disidència impenitent de la parenta pobra
Bartomeu Fiol

Cal recomanar Llibre de l’Exili, que
acaba de publicar-se a la col·lecció
Trucs i baldufes d’El Gall editor. El
primer que hem de subratllar-ne
és que es tracta d’un text extraor-
dinàriament ben construït, ben es-
tructurat, en base de tres parts
–cadascuna formada per dotze so-
nets– i una coda final d’un sol
sonet. Però hem d’apressar-nos a
deixar ben clar que el fet que
l’amic Jaume Pomar, el seu autor,
hagi optat per un alè poètic “gens
ortodox”, o més aviat gaire usual,
a hores d’ara, no significa en abso-
lut que la seva visió del món i el
seu testimoni hagin variat gens ni
mica.

Antoni Vidal Ferrando, en un se-
nyor pròleg que ha titulat Llibre de
l’Exili o el retorn impossible a Mosa-
fat, comença assenyalant, rotund:
“Tot home és matèria d’exili:
sense respostes davant els grans
misteris de la vida i la mort, i a
anys llum de la felicitat”. Per, acte
seguit, recordar-nos que escriure,
primordialment, es donar testi-
moni fidel d’aquest exili en què

consisteix la condició humana. No
cal dir, per descomptat, que
aquest testimoni Jaume Pomar el
manté a Llibre de l’Exili, des de la
seva “dissidència impenitent”
(aquesta encertada expressió és
de Vidal Ferrando) de sempre.

La primera part, Sense fronteres,
comença amb Aquell racó del pa-
radís, una evocació del paradís de
la infància, Mosafat, que acaba
amb un tercet magistral: “Saig de

ra el vell”, del qual podem citar el
segon quartet: “Quan la mirada
vol fer-se més pura / romp la sinta-
xi, fa un vocabulari / per nomenar
el no-res d’abecedari / cap a l’irra-
cional que sempre dura”.

Però segurament és la tercera
part, Viatgers amb la Dama, la que
és més capaç de moure o com-
moure al lector. Perquè vuit dels
dotze sonets són un petit inventa-
ri de suïcides famosos: Maiakows-
ki, el poeta de la revolució sovièti-
ca que Stalin considerava de més
talent, el 1930; el nostre Antoni
Gelabert, dos anys més tard, que
es va penjar quan no li van conce-
dir el càrrec de curador del
museu del castell de Bellver; Paz-
zis Sureda Montaner, també filla
d’aquesta terra de Cavorques, el
1939, l’Any de la Victòria; Walter
Benjamin, el 1940, quan, camí de
Lisboa per anar als Estats Units, el
van aglapir a Portbou; Virginia
Wolf, l’any següent, que es va llen-
çar a l’aigua amb pedres dins les
butxaques de l’abric; Cesare Pave-
se, el 1950, que ho va fer a un

hotel de Torí, quan no va aconse-
guir cap companyia femenina
malgrat repetides telefonades;
Paul Celan, el 1968, llançant-se al
Sena; George Sanders, que va
triar un jorn hivernal de 1972, a
Castelldefels; i el mateix any el
nostre Gabriel Ferrater, l’autor de
Les dones i els dies, que va trobar
que no valia la pena viure més
enllà dels cinquanta.

Suïcidi permanent, el colofó del
llibre és tot un repte per al lector.
D’una part un pot demanar-se si
una vida pot esser un suïcidi per-
manent. D’una altra, sembla que
el darrer tercet indica que, tanma-
teix, el pas dels dies l’esborra.

Vuit dels dotze sonets
de la tercera part
són un petit inventari
de suïcides famosos:
Maiakowski, el nostre
Antoni Gelabert,
Pazzis Sureda
Montaner, Walter
Benjamin, Virginia Wolf,
Cesare Pavese,
Paul Celan, George
Sanders, el nostre
Gabriel Ferrater...
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