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En l’areny de les
llengües hi ha
vestigis de tota
mena que ens
parlen de la his-
tòria i relacions
amb llengües veï-

nes més o menys llunyanes. Activi-
tats i maneres de fer pretèrites, de
les quals només en resten aquests
detritus, com fòssils de segles pas-
sats. Mots que els parlants van in-
tercanviar, com monedes, amb al-
tres comunitats lingüístiques. Pa-
raules que conformen estrats d’una
arqueologia lingüística que ens in-
forma dels fets històrics, socials i
antropològics d’una col·lectivitat.
Indagar l’etimologia dels manlleus,
és a dir, del lèxic rebut al llarg del
temps o en una determinada època,
significa pouar en el passat d’un po-
ble, establir-ne els lligams amb al-
tres societats, copsar-ne els interes-
sos i, fins i tot, fotografiar-ne l’àni-
ma en un moment precís del decurs
històric. Si poguéssim tenir un dic-
cionari per cada una de les llengües
de les quals un idioma ha manllevat
lèxic i maneres de dir, n’obtindríem
un veritable mapa històric. Els ara-
bismes, posem per cas, que entrats
d’ençà dels primers contactes amb

Els manlleus italians del català
el món àrab i les primeres traduc-
cions, ocupen un volum gens
menyspreable del lèxic fonamental
de les llengües romàniques, català
inclòs: camàlic (hammal), nuca (nu-
xa), elixir (al-iksir), magatzem
(maxzan), safrà (za’faran), llimona
(limun), carxofa (xarsuf) i un llarg
etcètera. El lingüista, com un arque-
òleg, reconstrueix pas a pas, estrat a
estrat, el passat a partir d’aquestes
runes. Això és la tasca fascinant de
l’estudiós que percaça i estudia els
préstecs d’una determinada llen-
gua, com és el cas de Yorick Gomez
Gane i del seu llibre Gli italianismi
nel catalano. Dizionarioi storico-eti-
mologico (2012), on cada mot és un
capítol de la rica història de les rela-
cions lingüístico-materials dels ca-
talans amb els veïns de les ribes ità-
liques de la Mediterrània.

Gomez Gane, doctor en filolo-
gia clàssica i italiana, ha redactat
aquest primer diccionari exhaus-
tiu dels manlleus italians o itàlics
(és a dir, de les moltes llengües de
la península o allò que els seus ha-
bitants en diuen dialectes) del ca-
talà, partint dels grans monuments
lexicogràfics de la llengua catalana
(l’Alcover-Moll, els etimològics
d’en Joan Coromines i d’en Jordi
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Bruguera i el Diccionari de la llen-
gua catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans).

L’autor organitza el material en
diversos àmbits semàntics, en què
destaquen, per volum, la música i
els termes marítims, militars i gas-
tronòmics. A més, totes les paraules
(la provinença de les quals en molts
casos no és transparent) porten la
data d’entrada aproximada en l’àm-
bit lingüístic català per ajudar-nos a
recrear els diversos àmbits sociolin-
güístics en què la nostra llengua les
va rebre: pasquinada (1559, deriva-
da d’un mur de marbre de plaça Na-
vona on es penjaven les difamacions
anònimes), esgrafiar (1578), palan-
gre (1300), pòlissa (1458), xaveta
(1642), regatxo (1308), carícia
(1460), poltró (1647) i, òbviament,
bravata (1696), fiasco (1879), confet-
ti (1903), casino (1879), etc. En
aquest sentit, i per acabar d’arrodo-
nir la microhistòria que cada mot
representa, no hauria estat desen-
certat posar-los en un context sin-
tàctic de l’època, per fotografiar-los
en l’estrat corresponent. “Que als
cavalls amb penatxos que menen els
regatxos amb guetes i escarcella els
sien donats els soperxos de mines-
tra i pastitxo”, per exemple.✒GETTY IMAGES

El 1974 Pasolini
parla davant la
càmera, amb els
cabells deixats a
lloure i un rostre
sec, consumit per
la vida, sobre

l’aculturació, sobre “aquella homo-
logació que el feixisme no va ser ca-
paç d’obtenir de cap manera, però
que el poder de la civilització de
consum, en canvi, aconsegueix sen-
se dificultats, destruint les diverses
realitats particulars”. La frase, que
es pot sentir aquests dies a l’expo-
sició del CCCB, em va fer compren-
dre instantàniament per què cal lle-
gir, ara més que mai, Animal de re-
cords de Vicent Andrés Estellés.

Tot i les evidents diferències en-
tre els dos poetes, hi ha un tret que
els agermana: tots dos es van inte-
ressar per la vida menuda i exaspe-
radament marginal i van escriure en
la mateixa època. Posar-los un al
costat de l’altre evidencia un tret fo-
namental de la postguerra europea:
cal parar l’orella per sentir les veus
poètiques que han escrit des de la
necessitat irreprimible de dir la pe-
tita veritat personal, no obligatòria
per a ningú més, però sí nua i tan
sincera com sigui possible. Avui,
qualsevol existència ha de ser ho-
mologable, duta d’acord amb els pa-
trons previsibles i estandarditzats.
Ser tan precís, tan unívocament

La vida: un vast
i concretíssim frau

exacte com Estellés –o Martí i Pol–
no és mai només mera descripció de
les coses senzilles, sinó sempre una
crida a evocar cada partícula
d’aquest món per preservar la seva
diversitat i fer així la realitat massa
vasta per ser dominada mai ni per
ningú.

L’estandardització afecta tots els
àmbits de la vida i els poetes saben
–Estellés i Pasolini van tenir l’ore-
lla especialment fina per aquest
procés– que la llengua fàcilment es
converteix en una d’aquelles barres
de pa industrial que el fill del forner
descriu amb amargura, totes iguals,
sense sabor, sense molla, seques
abans que arribi el vespre. Estellés
es nega a funcionar amb cap mena
de codi convertible. En els seus lli-
bres, els gesmils fan una olor incon-
fusible i el pa es pasta amb el rent i es
deixa a reposar a l’alcavor, lloc càlid
i humit perquè cap cop d’aire no pu-
gui alterar la fermentació.

A aquesta tossuda mirada indivi-
dual cal afegir-hi la voluntat de fun-
cionar sense vels de conveniència.
En aquest univers no s’hi amaguen
ni la por ni la inseguretat. La senzi-
lla confessió d’un adulteri –l’amiga
que el sedueix amb “jersei lleuger,
fràgil”– és com un alè de l’antiguitat.
Estellés ens regala l’actitud davant
la vida en la qual les passions i els
impulsos encara formen part de
l’home sencer, connectat amb els ci-

cles de la vida. El poeta parla de la
vellesa i de la més tendra infància,
del món fràgil de les dones i dels ho-
mes més durs.

La fidelitat i els alegres salts ex-
tramatrimonials conviuen sota el
mateix sostre, la vida profana i la vi-
da espiritual són literalment indes-
triables i el passat mai no arriba a
ser passat perquè qui recorda que
els cèntims havien sigut moneda
d’ús quotidià sap com canvien de rà-
pid les regles. Desconstruir les pan-
talles d’optimisme és només possi-
ble si ens proposem anar molt a dins
de l’existència particular i si adme-
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tem que “tot són conjectures: no sé
res del cert”. Avui fins i tot la dife-
rència s’ha institucionalitzat i és fà-
cil creure que només un gai pot en-
tendre un gai, una dona una altra
dona, un jove a un jove i que només
un vell decrèpit pot parlar de la
mort. Però el llegat poètic és acu-
mulatiu i posa en evidència aques-
ta banal convicció que vivim cada
cop més allunyats: no és cert que
existeixen compartiments estancs.
La feina dels poetes és donar-nos ei-
nes per comprendre els llaços que
ens uneixen i rebel·lar-nos contra
l’anivellament.✒


