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L’

assagista i filòsof Ralph Waldo Emerson (Boston, 1803 Concord, 1882) és el romàntic nord-americà per excel·lència.
Segons Miquel Àngel Llauger, “ànima bessona” del pacifista Henry
David Thoreau. Apòstol de la natura i de l’individualisme, Emerson va
influir en Joan Maragall a través
d’El poeta, que ara tenim traduït al
català per Llauger en un volum que
també inclou un altre títol clau de
l’autor, La confiança en un mateix,
en aquest cas en traducció del 1904
del polifacètic Cebrià de Montoliu,
urbanista, advocat i escriptor, també traductor al català de John Ruskin. L’edició conjunta d’aquests dos
assajos breus ens arriba de la mà de
l’editorial mallorquina Ensiola.
“No ha creat Déu les coses belles sinó que la bellesa és la creadora de l’Univers”. Aquesta és la cita d’Emerson que Maragall va fer
seva el 1903 en el famós Elogi de
la paraula, discurs llegit en ser elegit president de l’Ateneu Barcelonès. Per a Emerson, el poeta és una
mena de superhome espiritual (de
fet, té un altre assaig en què formula el concepte de superànima).
Diu: “El poeta es troba aïllat entre
els seus contemporanis, per la veritat i per l’art, però amb aquest
consol en la seva recerca: que la veritat i l’art arrossegaran tots els
homes, més prest o més tard”. A
l’amor a la veritat i a la bellesa hi
suma l’amor al bé (“tot en la naturalesa esdevé una potència moral”). La paraula poètica és el mit-
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n verb habitual en el periodisme esportiu (però també
utilitzat en molts altres àmbits) és el que expressa que alguna
cosa –que pot ser una estratègia, un
terreny de joc, un rival concret,
etc.– provoca que un equip o un jugador no jugui bé i acabi perdent.
S’acostumava a dir que allò, fos el que
fos, se li entravessava, però d’un
temps ençà també llegeixo en algun
mitjà que se li ennuega: “La teranyina de Pesic se li ennuega al Madrid”.
Què està provocant aquest nou ús?
Els verbs entravessar-se i ennuegar-se són prou propers perquè semblin intercanviables en molts contextos, però, de fet, tenen una relació
causa-efecte. Ens ennueguem quan
alguna cosa –que poden ser mucositats, aliments, emocions, etc.– se’ns
entravessa a la gola i ens fa difícil
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jà: la bellesa de les coses “esdevé
una bellesa nova, una bellesa més
alta, quan és expressada”.
El poeta, segueix Emerson, és qui
s’adona del pensament que hi ha rere els símbols, rere les paraules
(“l’error de la religió consisteix a fer
el símbol massa rígid i sòlid, i això al
final no és altra cosa que un ús abusiu de la facultat de la llengua”). La
poesia és diferent. Emerson veu el
poeta com un autèntic creador de
llenguatge, que dona nom a les coses i als actes. Després, amb el
temps, quan els mots es consoliden,
la llengua passa a ser “poesia fòssil”.
Com accedir a la condició de poeta? Deixant-se seduir per la natura, alliberant l’intel·lecte “amb un
punt de salvatgia”. D’aquí que concebi els poetes com “els déus que
ens alliberen”. Perquè són lliures
i ens fan lliures. Defensor de la individualitat creadora (d’això va el
primer assaig del volum, text fun-

dacional d’un dels pilars de la societat nord-americana: la fe en l’individu), Emerson ens adverteix:
“Cada pensament és també una
presó, cada cel [cada religió] és
també una presó. Per això estimem
el poeta i l’inventor, tots els que
d’alguna manera, sigui amb una
oda o amb una acció, amb el seu
atractiu o el seu capteniment, ens
han lliurat un pensament nou”.
Precisament a això va consagrar
la vida. La carrera religiosa li va durar poc. Va deixar aviat la trona protestant per convertir-se en un pensador independent, dedicat a l’estudi i la reflexió, i a la cura del seu jardí des del poblet rural de Concord,
on va fundar el Club Transcendentalista Nord-americà, bressol de
l’idealisme i l’individualisme nordamericans i d’on van sortir autors
com Margaret Fuller, Nathaniel
Hawthorne, l’esmentat Thoreau,
Theodor Parker o Walt Whitman.✒

Al Madrid, ¿Messi se li
ennuega o se li entravessa?
parlar o empassar. Podem dir, per
exemple, que ens hem ennuegat perquè se’ns ha entravessat una espina.
Ennuegar ve de fer-se un nus a la gola, mentre que entravessar ve de posar-se de través en un lloc estret
–com la gola o una carretera–, de manera que es dificulta o s’impedeix que
s’hi pugui passar. Un camió que talla el trànsit, doncs, s’entravessa o
queda entravessat. Observem que,
amb aquest sentit, no són bons ni
travessar, que té un altre sentit –el de
passar d’una banda a l’altra (un ús
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que caldria revitalitzar en detriment
de creuar)–, ni atravessar, que no
existeix en llengua estàndard.
En castellà tenen atravesarse i
atragantarse, i tant les coses com les
persones se’ls poden atravesar o
atragantar. A nosaltres una cosa –per
exemple, una feina– o una persona
se’ns pot entravessar però no se’ns
pot ennuegar. En canvi, sí que podem
dir que ens ennuega quan ens molesta o ens atipa: “És un home que m’ennuega: només sap explicar proeses
esportives”. Si ens ennuega se’ns pot
acabar entravessant fins al punt de no
poder-lo tragar. Però sobre aquest
tragar hi ha dissensió entre el DIEC2
i el GDLC. El segon l’accepta, mentre
que el primer només accepta dragar:
“No el drago”. Ara, si voleu que us
draguin, val més que digueu “No el
puc sofrir” o “No el suporto”.✒
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