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«CURIAL E GÜELFA»
Edició crítica i comentada: LOLA
BADIA / JAUME TORRÓ
Editorial: QUADERNS CREMA
Pàgines: 768 / Preu: 29 €

La història del Curial e Güelfa
és cavalleresca i sentimental.
En part recorda les novel·les

sobre Lançelot i Tristany, i en part reprodueix el
model de les cròniques biogràfiques de cavallers,
però alhora és molt nova, ja que l’autor era un
lector devot dels clàssics abastables a la primera
meitat del XV i es deixava guiar pel mestratge de
Dante, Boccaccio i Petrarca.

«EL PORT DEL NOU MÓN»
Autor: X.R. TRIGO
Editorial: EDICIONS 62
Pàgines: 376 / Preu: 21,50 €

Durant la segona meitat del
segle XV, Barcelona era una
ciutat en ebullició i un dels
centres comercials més

destacats de la Mediterrània. Però davant les
dificultats dels vaixells per fondejar a la platja,
calia emprendre unes obres monumentals i
construir un port segur: el port de la Santa Creu.
En aquest context real, conflueixen les aventures
dels protagonistes d’aquesta novel·la.

36 • PRESÈNCIA • De l’11 al 17 de novembre del 2011

LLIBRES

a vint anys estava prenent un cafè
amb una filòloga i, tot parlant, vaig

dir d’un amic comú: «Li’n vaig portar
tres.» La filòloga se’m va quedar mirant
com si m’hagués caigut la dentadura.
«Pots repetir-ho?», va dir. «Li’n vaig
portar tres.» Llavors em va mirar d’una
altra manera: com si formés part d’una
tribu perduda. Aquell dia vaig començar
a documentar-me per escriure aquest ar-
ticle. A la gramàtica de Pompeu Fabra
s’hi pot llegir: «En el parlar de Barcelona
(i altres indrets) la combinació li’n es
troba substituïda per n’hi.» Poques línies
després, Fabra considera que n’hi és «ad-
missible en l’estil col·loquial». O sigui:
com més serem, més riurem. Això no
obstant, avui dia mitjans com TV3 o Ca-
talunya Ràdio han proscrit la combina-
ció li’n en favor de n’hi. I no són els
únics. El 2009, Albert Pla Nualart –cap
d’edició del diari Ara– escrivia: «En una
entrevista informal, avui ja resulta deto-
nant trobar-hi li ho, els els o li’n.» En un
article publicat l’any anterior, el lingüis-
ta Joan Solà situava la forma li’n al cos-
tat de la hi i li ho, i en deia: «No han
aconseguit d’imposar-se ni poc ni molt
no tan sols a la llengua parlada sinó
tampoc a la llengua escrita.»

Recapitulem. Hem passat d’admetre
el n’hi a considerar que li’n és una impo-
sició, un artifici, una raresa detonant. El
més curiós és que som molts els que no
hem deixat de dir li’n perquè ho hem
après a casa i al carrer, de gent que ho
han après sense cap imposició dels seus
pares i els seus avis. No parlo d’una illa
exòtica, sinó de territoris situats a una
hora –o menys– al nord de Barcelona. I
en altres llocs, ja que també trobem el
li’n en cançons d’Ovidi Montllor, Pau
Riba i Sangtraït. Permeteu-me que insis-
teixi: no parlo de la hi ni de li ho: sol·li-
cito tan sols la rehabilitació de la combi-
nació li’n.

Si he citat Joan Solà i Albert Pla Nua-
lart és perquè fa l’efecte que fins i tot
ells, que són observadors fiables, creuen
que el Cap i Casal és l’única font legíti-
ma dels usos lingüístics. Ja sé que no es
pot construir una normativa al marge
de la capital de Catalunya. No es tracta
d’imposar un català vilatà o pagerol, si-
nó tan sols de tenir la delicadesa de no
desterrar formes que han estat ininter-
rompudament genuïnes en altres zones
del domini lingüístic.

F
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JORDI LLAVINA jllavina@presencia.cat

quest llibre és una feliç raresa. D’en-
trada, per l’excel·lència de l’edició.
N’han tingut cura els dissenyadors

Peret i Guillermo Bragoni, que han triat un
tipus d’una elegància sòbria: Nicolas Jenson.
¿I els fragments de gravats que conté? I la tin-
ta, és clar: ¿qui recorda, avui dia, un llibre
amb una tinta tan negra? Per acabar-ho
d’adobar, l’autor, el poeta Jordi Carrió, s’ha
permès el luxe –i la francesilla– de fer-ne un
doble tiratge: un primer, de setanta-cinc ex-
emplars («cinquanta sobre paper Torreón
verjurat blanc natural de la casa Guarro, nu-
merats i signats per l’autor, destinats als
subscriptors de l’edició»; més vint-i-cinc ex-
emplars més, marcats de la A a la Z, «desti-
nats als col·laboradors»); i un segon tiratge,
de tres-cents vint-i-cinc exemplars, sobre
«paper ecològic Arcoprint edizzioni de Fe-
drigoni, destinats a la venda». Ja ho dic: una
raresa. Fa la sensació que no han passat cin-
quanta anys, i que tens a les mans, posem per
cas, una primera edició d’un llibre de Peru-
cho (a casa n’hi ha una d’El país de les merave-
lles, de 1956, que observa la mateixa llei de
doble tiratge que el llibre del seu seguidor
Carrió).

A

Amor i
vellesa
Jordi Carrió presenta un
suggestiu llibre de proses
poètiques

JORDI CARRIÓ I FIGUEROLA
(Barcelona, 1949). Autor dels poemaris A ull
nu, L’escultura, Les cambres secretes i L’univers
Maïs, que formen part de Maïs, l’obra absent;
el llibre Pols de vidre. Cenizas de cristal, la
recopilació 7 poemes a Tàpies –una carpeta de
bibliòfil amb un gravat original d’Antoni
Tàpies– i el poemari Els dies que vindran.

«SUITE
BARCELONA
(1710-1715)»
Autor: JORDI
CARRIÓ
Editorial: FONOLL
Pàgines: 122/
Preu: xx €

El diari personal
d’un barceloní
del segle XVIII:
aquest és el

pretext de partida de les proses poètiques
del llibre de Jordi Carrió.
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«DAVANT LA CADIRA
ELÈCTRICA: SACCO I
VANZETTI»
Autor: JOHN DOS PASSOS
Traducció: JOSEP ALEMANY
Editorial: ADESIARA
Pàgines: 198 / Preu: 18 €

Dos Passos analitza en aquest
llibre la caça de rojos dels anys 1919-1920, la
detenció, el procés i l’execució dels dos
anarquistes italians –inculpats d’un atracament
que no havien comès–, i demostra que l’acusació
va ser un muntatge per incriminar-los pel sol fet
de ser immigrants i militants radicals.

«LA PLOMA DE JONC»
Autor: DIVERSOS
Editorial: ENSIOLA
Pàgines: 268 / Preu: 15 €

Aquesta antologia de la
literatura catalana medieval
(segles XIII-XIV) demostra com
n’és d’apassionant i riquíssima,

perquè, per comunicar i per convèncer, els
autors fan servir tots els gèneres literaris i tots els
tons. Llull, Montaner, Desclot, Eiximenis... tot
un món en una versió modernitzada que posa
aquests textos a l’abast de l’estudiant i del lector
mitjà que s’hi vulgui acostar.

«LES PARAULES ALADES»
Autor: NARCÍS COMADIRA
Editorial: EMPÚRIES
Pàgines: 248
Preu: 18 €

Aquest volum d’assaigs de
Narcís Comadira pren per títol
l’expressió d’Homer per parlar

de la poesia com un art eficaç en l’ús de les
paraules amb vista a la construcció del sentit. Els
estudis s’agrupen en dues parts: la primera,
entorn del llenguatge i de la traducció, i la
segona, entorn de l’obra d’alguns grans poetes,
com Dante, Verdaguer, Péguy o Carner.
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Suite Barcelona (1710-1715) és un llibre de
poemes, o de proses poètiques («poso el text
a la mitgera entre poesia i narració», escriu
l’autor en una nota preliminar), que se ser-
veix d’una circumstància històrica per refle-
xionar sobre assumptes que són, certament,
històrics, perquè són eterns. Es presenta com
el dietari íntim d’un barceloní madur, si no
vell, que s’ha enamorat d’una jove cantant
napolitana, Elena. La noia li segueix el joc.
És, doncs, un amor correspost, que es desen-
rotlla en una ciutat assetjada, Barcelona.
L’amenaça de guerra ha fet que la jove toqués
pirandó cap al seu país. Al cap d’un temps, se-
gons llegim, la hi seguirà el protagonista.

A diferència del Chateaubriand d’Amour et
Vieillesse, el nostre dietarista no renuncia als
plaers de l’amor («la sang pren un escalf no-
vell»), encara que arribin a l’hora tardana i de
la mà d’una joveneta, amb tots els perills que
promet l’edat del pa tou. Abans, el nostre ho-
me ja ha conegut aquesta llei de plaers, és
clar, i ha tingut un fill del seu primer matri-

moni. La noia respon al cànon de bellesa de
l’època, i el poeta –per mitjà del dietarista–
ens ho recorda amb l’enumeració de la paleta
retòrica beneïda pels autors barrocs: «La ca-
bellera negra, la pura neu del coll, l’ardent

vermell dels llavis.» En un altre poema, assis-
tim a l’escena de la noia que es pentina –un
tòpic poètic que també va utilitzar Vicent
Garcia i que va reprendre, tres segles i mig
després, Gabriel Ferrater.

Jordi Carrió repta el lector una vegada i
una altra. El seu protagonista és un home del

divuit, però, com afirma Joan Santanach en
l’epíleg,  «els seus gustos l’aproximen sospi-
tosament a l’autor real del llibre». He citat
Ferrater. Hi ha, almenys, un parell de referèn-
cies al de Reus. En les seves notes de lectura
–el dietarista és un diletant de pro–, llegim
que «amb la llàntia petita en tenim prou per
fer llum a les tènues pàgines del De Homine,
que conec tan bé». Segur que el lector de poe-
sia veurà, en aquests versos de Carrió, una pi-
cada d’ullet al poema Josep Carner, de Ferra-
ter. El dietarista també sembla que hagi llegit
Foix (abans d’hora, és clar; potser d’una for-
ma profètica). El poema Partença, com asse-
nyala l’epiloguista, inclou un ressò del poeta
pastisser. No és l’únic: també aquí «les om-
bres són de pedra», com en la prosa superrea-
lista de Les irreals omegues.

Suite Barcelona, per tant, és un llibre intertex-
tual (i encara s’hi passegen, de puntetes, Palau i
Fabre i Perucho...) Però, encara més que això, és
una obra de poesia autèntica, escrita en prosa.
Un llibre d’amor, delicat. Una raresa.

«Un llibre que és una
feliç raresa, d’entrada
per l’excel·lència de
l’edició. I una obra de
poesia autèntica»

Jordi Carrió ambienta Suite Barcelona al moment històric en què la ciutat és assetjada a la segona dècada del segle XVIII.
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