
ara llegim 
42 DISSABTE, 23 D’OCTUBRE DEL 2021 ara   
arallegim

Ho diu algú que està profun-
dament enamorat. Enamo-
rat de na Rosa i de la litera-

tura. És Antoni Vidal Ferrando 
(Santanyí, 1945). La frase comple-
ta: “Ningú no s’enamora amb la 
raó. I encara em permetré la frivo-
litat de dir que ningú no vota amb 
la raó. El mateix sentiment religi-
ós, que presideix i ha presidit la vi-
da de tantes persones de totes les 
èpoques, es basa en creences in-
compatibles amb cap mena de rao-
nament lògic”. Aquest raonament 
surt d’una resposta sobre la dife-
rència entre literatura de consum i 
literatura artística: “La literatura 
amb majúscules ha de ser coneixe-
ment, llibertat, ha d’anar més enllà 
de la raó i no ha d’estar al servei de 
cap ideologia. Potser, en essència, 
el que fa la literatura en majúscu-
la és intentar posar nom a allò que 
encara no en té, que és tota una 
aventura [...]. Cesare Pavese deia 
que fer poemes és com fer l’amor: 
mai no sabrem si el nostre plaer és 
compartit”. 

Miquel Àngel Vidal ha dedicat 
un llibre entrevista a l’autor, un re-
corregut en primera persona per la 
seva vida i obra, publicat aquest es-
tiu per Lleonard Muntaner Editor. 
Molta gent no ho sap, però Vidal 
Ferrando és un dels millors. El que 
passa és que viu a Santanyí, tran-
quil, una mica apartat del món. Re-
flexiu i sensual, és un mag de les pa-
raules, que estima amb la seva dis-
creta passió. És un antidogmàtic 
d’esquerres fidel als seus amics de 

lletres, que van dels desapareguts 
Blai Bonet i l’apotecari Bernat Vi-
dal Tomàs fins a Ponç Pons i Gui-
llem Frontera, i, per descomptat, 
una llista notable de clàssics: Gar-
cía Márquez, Rulfo, Lorca, Cela, 
Espriu, Rosselló-Pòrcel, Tomasi de 
Lampedusa, Camus, Villalonga, 
Porcel, Faulkner, Estellés, Gimfer-
rer, Llompart, Jesús Moncada, Vir-
ginia Woolf, Oscar Wilde, Joan 

Margarit, Quasimodo, Villangó-
mez, Yourcenar, Salinger, Whit-
man... Amb alguns hi va fer amis-
tat, a tots els ha llegit amb delit. 

Ballador i lector, mestre i histo-
riador, és sobretot poeta i novel·lis-
ta. Humil, ambiciós i lliure: “El que 
intent és fer bona literatura, que no 
s’ha d’assemblar mai a un pamflet”. 
Però això no vol dir que visqui en 
una torre d’ivori. Al contrari. El seu 
compromís social i lingüístic és in-
dubtable. El preocupa en especial 
el retorn del feixisme, del franquis-
me: “Fins i tot els morts són ben 
vius. Jo dic [i aquí us l’heu d’imagi-
nar amb un somriure murri] que el 
que em sap més greu és haver-me 
de morir abans d’en Franco”. En-
tén el feixisme en un sentit ampli: 
“Va aparèixer des del primer mo-
ment que algú va començar a actu-
ar a partir d’un plantejament: 
«Tots els que no pensen com jo són 
els meus enemics»”. I alerta: “Les 
causes més humanitàries, més no-
bles o més justes surten molt per-
judicades des del moment que les 
convertim en dogma [...]. Els odis, 
els rancors, les fòbies són patologi-
es, i els primers perjudicats són els 
que les pateixen”. Per dir-ho més 
clar: “No acab d’entendre que en-
tre nosaltres hi hagi un munt de pa-
triotes que puguin estimar tant 
com diuen aquest país i, a la vega-
da, menysprear tant la major part 
dels que l’habiten”. 

La seva humanitat empàtica fa 
que es posi amb facilitat en la pell 
dels altres, cosa que literàriament 
li dona ales. I si és intolerant amb 
alguna cosa és amb la intolerància: 
“Mai no he tengut simpatia per les 
banderes. Darrere s’hi oculten in-
teressos inconfessables i molt de 
fanatisme, que és un dels grans 
mals de la història. Potser l’única 
bandera per la qual val la pena llui-
tar és la bandera blanca”. Bandera 
blanca és el títol d’un seu recull po-
ètic, del 1994. Vidal Ferrando és 
dels que escolten i relativitzen, i 
dels que saben quin és “l’únic com-
bat que no ens podem permetre 
mai de perdre: el que lluitam a di-
ari amb nosaltres mateixos”.!
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Les corrides de toros 
i Pompeu Fabra

En una memorable escena d’An-
nie Hall, l’Alvy (Woody Allen) 
s’exaspera mentre fa cua al cine 

perquè el paio del darrere és el típic 
pedant que no para de pontificar. 
Quan pontifica sobre McLuhan, 
l’Alvy s’hi encara i aconsegueix que el 
mateix McLuhan surti de trascantó, 
asseguri que ho ha sentit tot i faci 
saber al pedant que no en té ni idea. 
“Si la vida pogués ser així!”, diu 
Allen mirant a càmera per rematar 
l’esquetx. Hi pensava l’altre dia quan 
llegia els comentaris al meu tast del 
2 d’octubre sobre botelló/botellot. 
Jo hi argumentava que justament 
perquè el botelló és un fenomen cul-
tural molt espanyol cal limitar-se a 
adaptar el mot espanyol (botelló) en 
lloc de crear-ne un de dring catala-
nesc (botellot), i ho reblava dient que 
pel mateix motiu preferia corrida de 

toros a cursa de braus. Davant d’això 
un lector es va exclamar: “Llàstima, 
amb lo maco que és cursa de braus”.  

Oposar aquest “amb lo maco” a la 
coherència i el rigor lingüístics no 
és fàcil, i en casos així voldries que 
Pompeu Fabra sortís de trascantó i 
li expliqués al lector per què no 
sempre “lo maco” és el més adequat. 
Fabra no va sortir, però sí que vaig 
rebre un breu i providencial correu 
del màxim especialista en la seva 
obra, el professor de la URV Jordi 
Ginebra, que em feia saber que quan 

al Mestre li van preguntar si s’havia 
de dir cursa de braus, va dir que 
s’havia de dir corrida de toros per les 
mateixes raons que jo apuntava.  

A falta del Fabra físic, disposem, 
des de fa poc, d’un cercador de l’IEC 
(https://ocpf.iec.cat/ocpf.cgi) que per-
met trobar tot el que va dir, escriure, 
traduir... –tot el que hi ha a les modèli-
ques obres completes dirigides per 
Jordi Mir i Joan Solà–. I és allà que 
posant-hi braus arribes a la pàgina 410 
del volum 9 i hi llegeixes la crònica 
d’una conferència seva: “Entre las res-
puestas que le escuchamos, estaba la de 
que decir ‘cursa de braus’ es una pedan-
tería: ‘corrida’ o ‘plaza de toros’ son pa-
labras forasteras..., lo mismo que la ac-
tividad que expresan. Por eso les cor-
responden, de manera exacta, y pueden 
decirse en catalán correcto”. Si la vi-
da pogués ser sempre així!!
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DES DE FA POC UN 
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ELS MÉS VENUTS

FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CATALÀ

[ 1 ] Nosaltres, després 
SSÍLVIA SOLER 
Univers 
208 pàgines i 20 !                  1/8 
 
[ 2 ] Primera persona  
del singular  
HARUKI MURAKAMI /  Empúries 
216 pàgines i 18,90 !             2/3 
 
[ 3 ] Sola 
CARLOTA GURT  
Proa 
384 pàgines i 18 !                  4/7 
 
[ 4 ] Junil a les terres  
dels bàrbars 
JOAN-LLUÍS LLUÍS  / Club Editor 
290 pàgines i 19,95 !            6/7 
 
[ 5 ] Canto jo i la muntanya 
balla 
IRENE SOLÀ / Anagrama 
192 pàgines i 16,90 !        10/75

[ 1 ] Som dones, som lin-
güistes, som moltes... 
M. CARME JUNYENT / Eumo 
262 pàgines i 20 !                  1/6 
 
[ 2 ] Estava preparat per  
a tot menys per a tu 
ALBERT ESPINOSA / R. dels Vents 
272 pàgines i 18,90 !             -/2 
 
[ 3 ] L’imperi del dolor 
PATRICK RADDEN KEEFE 
Periscopi 
720 pàgines i 23,90 !           2/6 
 
[ 4 ] Contra l’adversitat 
ORIOL JUNQUERAS 
Ara Llibres 
176 pàgines i 18 !                  -/18 
 
[ 5 ] Paraules d’Arcadi 
ARCADI OLIVERES 
Angle 
170 pàgines i 16,90 !          3/29
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FICCIÓ NO-FICCIÓ 
CASTELLÀ

[ 1 ] El italiano 
ARTURO PÉREZ-REVERTE 
Alfaguara 
400 pàgines i 21,90 !           2/4 
 
[ 2 ] La cuenta atrás para el 
verano  
LA VECINA RUBIA /  Cúpula 
416 pàgines i 17 !                    1/2 
 
[ 3 ] Los vencejos 
FERNANDO ARAMBURU 
Tusquets 
704 pàgines i 22,90 !           4/8 
 
[ 4 ] De ninguna parte 
JULIA NAVARRO 
Plaza & Janés 
432 pàgines i 21,75 !            3/8 
 
[ 5 ] Primera persona  
del singular 
HARUKI MURAKAMI / Tusquets 
280 pàgines i 18,90 !            5/3

[ 1 ] No-cosas 
BYUNG-CHUL HAN 
Taurus 
144 pàgines i 13,20 !            3/2 
 
[ 2 ] Las recetas de Blanca 
BLANCA GARCÍA-OREA HARO 
Grijalbo 
288 pàgines i 20,90 !            1/2 
 
[ 3 ] Estaba preparado para 
todo menos para ti 
ALBERT ESPINOSA / Grijalbo 
272 pàgines i 18,90 !              -/1 
 
[ 4 ] Encuentra tu  
persona vitamina 
MARIAN ROJAS ESTAPÉ / Espasa 
328 pàgines i 19,90 !            2/8 
 
[ 5 ] Yo, vieja 
ANNA FREIXAS  
Capitán Swing 
182 pàgines i 17 !                   4/6


