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Eren rics i bohemis. L’art era la 
vida i ni l’art ni la vida tenien 
fronteres. Volien ser moderns 

i ho eren. Eren catalans. El seu món 
era el món, començant per París. El 
seu món era la pintura, la literatura, 
l’esport, els avenços tecnològics... 
No paraven quiets. Van tenir el seu 
moment d’esplendor en el tombant 
del segle XIX al XX, en una Barce-
lona que bullia de projectes i con-
trastos. Els van batejar com a mo-
dernistes. Eren quatre gats, però 
quins gats! 

Un d’ells, el menys pintor però 
potser el més artista, i en tot cas el 
més polièdric, surt ara de l’ombra 
de Ramon Casas i ens apareix en to-
ta la seva dimensió: és Pere Romeu, 
l’amic que pedalejava en el tàndem 
ciclista immortalitzat el 1897. El fi-
lòleg i polític Josep Bargalló publi-
ca la biografia Les set vides de Pere 
Romeu (A Contra Vent), una cap-
bussada de més de 400 pàgines en 
el món inesgotable d’aquest des-
cendent d’indians de Torredem-
barra –el poble de Bargalló– que va 
passar com una estrella fugaç pel 
firmament modernista i que ara és 
justament reivindicat. 

D’ell en sabíem poca cosa més 
que havia fundat i regentat el mític 
Els Quatre Gats (els altres tres gats 
eren Casas, Rusiñol i Utrillo). Com 
que pràcticament no tenia obra prò-
pia, s’havia quedat sense passat. 
Com que havia mort prematura-
ment el 1908, s’havia quedat sense 
futur. El tòpic, fet a pinzellades de 
traç gruixut, havia engrandit el seu 

pas per París i l’havia fet morir en 
la misèria, dues imprecisions nota-
bles que ara queden resoltes. A Pa-
rís, on efectivament va treballar a Le 
Chat Noir, s’hi va estar poc, no va ar-
ribar a un any entre el 1892 i el 1893. 
I pel que fa al seu sobtat decés als 48 
anys, el va agafar com a propietari al 
passeig de Gràcia d’un negoci de 
cotxes, aleshores un producte real-
ment de luxe. 

Però sobretot el que no sabíem 
prou de Pere Romeu és la seva pas-
sió pels esports, quan començaven 
a treure el cap i eren sinònim de 
modernitat i exclusivisme: va prac-
ticar i promoure el ciclisme, el mo-
tor (cotxes), l’esgrima, la vela... 
Va fundar i dirigir clubs, asso-
ciacions, negocis. Per a Ro-
meu esport i art anaven 
units. Tot formava part 
d’una manera de viure, la 
vida com a provatura, com 
a investigació, com a afany 
de novetat. Els artistes cre-
en, inventen, són pioners. 
Ell va crear esports com qui 
pinta quadres. I tot va conflu-
ir a l’emblemàtic Els Quatre 
Gats, on tant s’hi celebraven sessi-
ons d’esgrima, amb ell mateix com 

a contendent o professor, com hi 
exposaven joves pintors descone-
guts, començant per Picasso, o s’hi 
feien espectacles d’ombres xineses, 
concerts i sessions poètiques. Art 
sense fronteres. I el qui unia totes 
les salses era Pere Romeu, finançat 
pels seus amics i entreparents rics 
que havien fet fortuna a les Amèri-
ques, algunes de maneres poc con-
fessables i moltes amb els orígens 
a Torredembarra. 

Aquest és el Pere Romeu, icona 
del modernista pur, bohemi i em-
prenedor, que ens descobreix Bar-
galló en un llibre torrencial, a vega-
des excessiu, que ho vol dir i lligar 
tot. Fins al punt que al final, en un 
gir inesperat, fins i tot apareix Josep 
Suñol, el president del Barça assas-
sinat pels franquistes el 1936. Com 
si Bargalló, incontinent en la inves-
tigació, s’hagués encomanat de l’es-
perit d’un Romeu que tot ho volia 

provar.✒
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L’hem de poder xipar 
sense l’ajut d’un logopeda

Una recent campanya institu-
cional ens consciencia, en la 
veu d’Helena Garcia Melero, 

de la importància d’identificar els 
gossos. I concentra el missatge en un 
lema contundent:  “Xipa’l i censa’l”. 
A alguns els sobta xipar, un verb ben 
format que parteix d’un neologisme, 
però a mi el que em grinyola és la 
manera com Garcia Melero, seguint 
les instruccions dels lingüistes, hi 
pronuncia xipa’l o microxip.  

D’acord amb la norma, el mot xip 
i els seus derivats s’han de pronunci-
ar amb una xeix fricativa. I això fa 
Garcia Melero en un esforç audible 
per contradir la tendència general, i 
també seva, a pronunciar-lo africat. 
La norma diu que la xeix inicial i post-
consonàntica, la de xai i panxa, es 
manté fricativa –es manté com la xeix 
de caixa– en els dialectes orientals, i 

que només en els occidentals s’africa. 
La realitat és que, per influència 

del castellà (que se suma potser a  
una tendència interna de la llengua),  
en aquestes posicions la xeix africa-
da no ha parat d’avançar. Ja només 
la mantenen fricativa uns pocs par-
lars orientals, i em sembla que serà 
molt difícil fer marxa enrere. 

Però al marge de si aquesta causa 
mereix o no trencar-s’hi les banyes,  
sobta que la norma ortològica sembli 
defensar una oposició fonològica 
fricativa/africada en posició inicial 

–la que, en teoria, oposa xec a txec– 
i, en canvi, la norma ortogràfica op-
ti per una única grafia, una x, per re-
presentar el que són dos fonemes en 
la llengua original: el show el fa xou i 
el shampoo, xampú, però també fa el 
charter xàrter i el chip xip. 

Per què chip, que en anglès és 
africat i s’oposa al fricatiu ship, s’ha de 
pronunciar fricatiu en català? Quin 
sentit té quan la majoria de catalans 
el pronunciem africat? Ja em sembla 
bé escriure xip, però llavors també 
hem   d’acceptar que l’oposició fone-
màtica fricatiu/africat que es dóna 
–de manera indiscutible– en posició 
intervocàlica (caixa/catxa) i final 
(boix/boig) es neutralitza, desapa-
reix, en posició inicial i postconso-
nàntica, amb la qual cosa tan correc-
te seria el xip africat com el fricatiu, 
i no caldria torturar ningú.✒
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Barcelona en femení  
3 DE SETEMBRE, 10 H 

Elisenda Albertí recorre els escenaris més im-
portants de Dones de Barcelona. És una de les ca-
torze rutes literàries de la Setmana. N’hi ha so-
bre l’empremta jueva (3 de setembre, 11 h) i la 
Barcelona francesa (8 de setembre, 18 h). 

50è aniversari d’‘El quadern gris’  
3 DE SETEMBRE, 16.45 H 

Maria Nunes llegirà fragments del dietari de Pla. 
Més lectures: Gabriel Ferrater (4 de setembre, 
16.45 h), Jacint Verdaguer (5 de setembre, 20 h) 
i Sebastià Sorribas (9 de setembre, 16.45 h). 

Sisena trobada de personatges 
3 DE SETEMBRE, A PARTIR DE LES 12 H 

Alguns dels personatges de conte més populars 
apareixen a la Setmana. Aquest any s’hi podrà 
veure Geronimo Stilton, el Patufet i Teo. 

100 anys de Roald Dahl  
5 DE SETEMBRE, 18.30 H 

Lola Casas i Anna Guitart parlen de l’autor 
gal·lès, de qui Sembra publica Els millors relats. 

Dia de les Biblioteques  
6 DE SETEMBRE, A PARTIR DE LES 13.30 H 

Santi Vila i Carme Fenoll protagonitzaran la 
conversa 100 anys de biblioteques: i ara què?, a 
les 13.30 h. A la tarda, autors com Manel Ollé, 
David Nel·lo, Roger Vilà i Padró i Dolors Miquel 
parlaran dels seus autors de capçalera. 

Llegim Llull 
7 DE SETEMBRE, 18 H 

Joan Santanach, Antònia Carré-Pons, Roc Casa-
gran i Laura Borràs donaran la seva visió de Ra-
mon Llull set segles després de la seva mort. 

Deu anys d’‘Alabatre’ 
9 DE SETEMBRE, 20 H 

LaBreu celebra el desè aniversari de la col·lecció 
de poesia Alabatre amb el recital de Marc Rome-
ra, Francesc Gelonch i Laia Martínez i López. 

Txe Arana conversa amb Xavier Bosch 
10 DE SETEMBRE, 17 H 

Txe Arana entrevistarà Xavier Bosch, autor de 
novel·les com Se sabrà tot (premi Sant Jordi) i 
Algú com tu (premi Ramon Llull). 

Joana Serrat 
10 DE SETEMBRE, 19 H 

La cantautora de Vic tocarà cançons del seu úl-
tim disc, Cross the verge. Una hora després actu-
aran els valencians VerdCel. 
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