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No podia començar millor. 
“Tot és bell i la tristesa em 
colga”, escriu J.V. Foix el 22 

de març del 1911. És la primera en-
trada dels apunts de dietari que con-
formen el llibre Catalans de 1918 
(Tusquets), una nova edició a cura 
de Lluís Quintana i Antoni Marí. 
Quan ho va escriure, Foix tenia 18 
anys, igual que Carles Riba i Joa-
quim Folguera, dos dels personatges 
i companys de ploma que protago-
nitzen l’obra, juntament amb Joan 
Salvat-Papasseit (tenia un any 
menys), el pintor Josep Obiols (tam-
bé amb un any menys, no té capítol 
propi perquè no es dedicava a la lle-
tra, però hi és omnipresent: era el 
seu millor amic) i Agustí Esclasans 
(dos menys). També dedica un capí-
tol a Josep Carner, uns anys més 
gran, i a Pompeu Fabra, d’una gene-
ració anterior i a qui Foix conside-
ra mestre. Una nit que el llegeix a la 
llum de l’espelma –en aquells anys, 
al pis de Sarrià no hi tenia electrici-
tat–, s’admira: “Quanta elegància 
sense eloqüència!” 

El llibre, d’un assagisme diletant 
a l’estil Montaigne, combina la pas-
sió per la llengua amb intimitats 
quotidianes, des del seu primer pe-
tó a la Roser fins a l’afició a la gim-
nàstica sueca o al tennis –“em plau 
jugar-hi molt de matí, quan els 
ocells, a l’alba, davallen estarrufats 
a la pista o es complauen a picote-
jar la pilota si fas un ciri, cosa que 
m’esdevé massa sovint”– o la in-
comprensió del pare, que no entén 
la seva dèria per saber tant català i li 

diu que “seria millor que aprengués 
alemany”. 

Sobre la literatura dels seus con-
temporanis i predecessors, en pensa 
això: “Els mots que empra En Carner 
són exclusius; i preciosos per a una 
comuna delectança lírica. I els versos, 
ben fets, tal com jo crec que han d’és-
ser-ho els dels escriptors que han 
adoptat la retòrica tradicional. Em 
plauen per llur exactesa lírica com em 
plauen els pocs que conec d’En Riba, 
tan precisos i ajustats a la idea. En 
Maragall exalta l’esperit; En Carner 
i En Guerau de Liost, el verb; En Sa-
garra, la sang, i En Riba, la intel·ligèn-
cia. Els quatre primers fervorosa-
ment pairals, i més universals –qui en 
dubta!–. En Carles Riba, tan emoci-
onalment contingut”. Tota una de-
mostració d’agudesa. I si passem als 
trets físics i personals, es mostra 
igualment incisiu: “En Josep Carner, 
caraplè, ufanós i un si és o no és bufat. 
En Fabra, docte, flegmàtic i precís”. 

Els secundaris també són objecte 
de la sintètica, i poètica, capacitat de 
penetració de Foix. M’ha fet gràcia 
trobar l’Aragay, l’artista, tan ben re-
tratat. Amb aquesta descripció, no 
dubto que devem venir del mateix 
cep. Són a la Penya, amb López-Picó, 
Benet, Folguera, Obiols... Discutei-
xen sobre el futurisme de Marinetti, i 
en aquell moment entra l’Aragay, 
“convençut de tenir sempre raó, i 
amb idees molt pròpies sobre l’art i la 
pintura”. Diu l’Aragay: “Tots, a la nos-
tra manera, fem cremallot, i cadascú 
pot propugnar el seu futurisme i im-
pugnar el dels altres. Els ismes, però, 
m’enfetgeguen. Hem d’anar de cara a 
l’esdevenidor, ésser del temps, sen-
se però desarrelar-nos. La tradició, 
nois, compta”. Els Aragay, alhora ar-
relats i il·luminats, són d’idees fixes, 
aclaparadors... Jo soc més Sastre. 

Acabem amb el moment més poè-
ticament intens. Setembre de 1922. 
Són una colla a Sa Tuna, amb en Riba 
acabat d’arribar. Surten de nit en 
barca: “Hem bogat ara l’un, ara l’al-
tre, entre foscors immortals; tots ca-
llàvem tot mirant l’espurneig fosfo-
rescent que brolla de l’aigua a cada 
cop de rem i el ròssec de llum que dei-
xa el timó, tan clar, que il·luminava el 
fons de les aigües amb llums d’auro-
ra. A En Salvat-Papasseit i a En Gar-
cés els hauria plagut molt. Ells, en al-
guns dels seus versos, n’han sabut 
donar la frisança. Aquest vespre ha 
estat un vespre d’eternitat. Vull dir 
que tots el recordarem com un dels 
millors instants i quan serem grans, 
potser com l’Instant”. !

Un instant 
d’eternitat 
amb J.V. Foix  
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He fruït el fruit 
i ha fluït el fluid

A“He fruït el fruit” tenim molt 
clar que fruït i fruit són parau-
les fonèticament diferents. 

La primera –el participi de fruir– és 
bisil·làbica i aguda. La segona és un 
monosíl·lab que té com a nucli vocà-
lic la u. Per contra, a “Ha fluït el fluid” 
estic convençut que la gran majoria 
de lectors pronuncien de manera 
molt semblant, per no dir idèntica, 
fluït i fluid. Com a molt, fan un clar 
hiatus a fluït i s’esforcen a fer un 
diftong a fluid. Però en tots dos ca-
sos –i aquest seria l’error– fan una i 
vocàlica. Doncs bé, la pronúncia 
correcta –i del tot inusual– de fluid 
ha de ser idèntica a la de fruit can-
viant només el so r pel so l. 

No és l’únic cas que contradiu la 
intuïció de molts parlants. Passa el 
mateix amb circuït (del verb circuir) 
i circuit (com el de Montmeló). La 

síl·laba final de circuit s’hauria de 
pronunciar igual que cuit (de coure). 

En català –exceptuant güi (lin-
güístic) i qüi (ubiqüitat)– els dif-
tongs formats per i i u després de 
consonant són sempre decreixents: 
van de vocal a semivocal (iw i uj). 
En canvi, en castellà la pronúncia 
vacil·la entre creixent i decreixent 
però per convenció normativa es 
considera que creixen: que van de 
semivocal a vocal (ju i wi). Així, cui-
dar o enviudar contindrien un dif-
tong decreixent en català i norma-

tivament creixent en castellà. En la 
pràctica la diferència és massa sub-
til per apreciar-la. 

Però sí que és cert que en castellà 
poden fer-los creixents; i en català, 
si els intentem fer créixer els tren-
quem, fem un hiatus. Seria el cas 
de Luis/Lluís o d’oriundo/oriünd. 
Això crea insolubles problemes or-
togràfics al castellà quan castella-
nitza certs noms propis catalans. 
¿Codorníu o Codorniú? L’empresa, 
catalana, accentua la i. Però la RAE 
abona Codorniú per no saltar-se les 
seves pròpies regles. 

Sigui com sigui, diria que fluid o 
circuit no es pronunciaran mai com 
fruit o cuit i que en casos així ha de 
ser l’ortografia (una convenció) i no 
la fonètica (un fet de llengua) la que 
s’alteri. Algun dia caldrà acceptar 
fluïd i circuït (de Montmeló).!
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UN TAST  
DE CATALÀ

QUAN L’ORTOGRAFIA 
NO REFLECTEIX 
LA FONÈTICA, ÉS 
L’ORTOGRAFIA LA QUE 
S’HA DE MODIFICAR

ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] La força d’un destí 
MMARTÍ GIRONELL 
Columna 
400 pàgines, 21,50 !           1/10 
 
[ 2 ] Jo soc aquell que va 
matar Franco 
JOAN-LLUÍS LLUÍS Proa 
256 pàgines, 20 !                 2/12 
 
[ 3 ] Les filles del capità 
Groc 
VÍCTOR AMELA Planeta 
438 pàgines, 21,50 !             8/4 
 
[ 4 ] Quan érem  
els peripàtetics 
HÉCTOR LOZANO / Columna 
224 pàgines, 15,90 !             5/5 
 
[ 5 ] La dona a la finestra 
A.J. FINN 
Rosa dels Vents 
544 pàgines, 19,90 !             3/7

[ 1 ] Operació Urnes 
LAIA VICENS I XAVI TEDÓ 
Columna 
160 pàgines, 15,90 !            1/21  
 
[ 2 ] On eres l’1-O? 
QUICO SALLÉS 
Rosa dels Vents 
144 pàgines, 14,90 !              7/5  
 
[ 3 ] Bon dia, són les vuit! 
ANTONI BASSAS 
Destino 
352 pàgines, 20,50 !          2/13 
  
[ 4 ] Invasió dels robots... 
XAVIER SALA I MARTÍN 
Rosa dels Vents 
312 pàgines, 16,90 !           4/10  
 
[ 5 ] Transforma la teva salut 
XEVI VERDAGUER 
Rosa dels Vents 
464 pàgines, 17,90 !          8/32 

RRànquing setmanal de la Cambra del Llibre de Catalunya 
Posició setmana anterior / Setmanes en el mercat

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] Las hijas del capitán 
MARÍA DUEÑAS 
Planeta 
608 pàgines, 22,50 !             1/5 
 
[ 2 ] Seremos recuerdos 
ELISABET BENAVENT 
Suma de Letras 
536 pàgines, 16,90 !              -/3 
 
[ 3 ] La mujer en la ventana 
A.J. FINN 
Plaza & Janés 
544 pàgines, 19,90 !             3/7 
 
[ 4 ] Patria 
FERNANDO ARAMBURU  
Tusquets 
648 pàgines, 22,90 !          2/87 
 
[ 5 ] Fuimos canciones 
ELISABET BENAVENT 
Suma de Letras 
544 pàgines, 16,90 !             9/5

[ 1 ] Piel de letra 
LAURA ESCANES 
Aguilar 
256 pàgines, 12,90 !              1/4  
 
[ 2 ] Las almas de Brandon 
CÉSAR BRANDON NDJOCU 
Espasa 
256 pàgines, 12,90 !             2/7  
  
[ 3 ] Morder la manzana 
LETICIA DOLERA 
Planeta 
320 pàgines, 17,90 !           7/10  
 
[ 4 ] Nada es tan terrible 
RAFAEL SANTANDREU 
Grijalbo 
320 pàgines, 16,90 !             4/9  
 
[ 5 ] Sin censura 
MIGUEL ANGEL REVILLA 
Espasa 
288 pàgines, 19,90 !             6/5 


