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10 textos d’homenatge al lingüista
Coincidint
amb el final
de la secció al
suplement de
Joan Solà, us
oferim una
visió del llibre
‘10 textos
d’homenat-
ge’, publicat
per Empúries,
que ahir es va
presentat a la
Universitat de
Barcelona

Anàlisi Jordi Llavina

n un dels treballs con-
tinguts en aquest llibre,
La Patum, les patums i
els diccionaris, Albert

Rico analitza l’ús de la paraula
patum, “que entra tardana-
ment als diccionaris catalans”.
L’autor explica que la popularit-
zació d’aquest terme prové d’un
“equívoc sinecdòquic”, que vol
dir prendre la part pel tot. Es
confon la festa berguedana amb
un dels elements de la festa,
“presumiblement el de la guita”.
No queda tan clar, però, l’ús me-
tafòric posterior: això és, el que
ens permet referir-nos a una
‘persona que aparenta uns mè-
rits que no té’ amb la designació
“monstruosa” que fa al cas –el
terme monstre, deixeu-m’ho
apuntar, també ha passat a de-
signar algú que excel·leix en les
seves funcions: Leo Messi, en
aquest sentit, és un autèntic
monstre del futbol, o Joan Solà,
un monstre gegantí dels estudis
sobre la llengua catalana–. Rico
també ens informa que, amb el
temps, el sentit metafòric ha
canviat: “el sentit pejoratiu de
la paraula patum s’ha anat esto-
vant”. De manera que avui dia
és habitual que els parlants fa-
cin servir aquest mot en el sen-
tit de ‘personalitat de prestigi’
–un desficaci, que diuen a Va-
lència–. Per tant, més que no
pas estovar-se, el significat de
patum ha girat com un mitjó!
Tot i això, el Diccionari de la
llengua catalana continua do-
nant, per a aquest mot, dues
úniques accepcions. I en la sego-
na, la figurada, hi consta només
la definició que segueix: ‘Perso-
na que frueix d’una gran consi-
deració més pel lloc que ocupa,
per la seva fama, etc., que no
pas pels seus mèrits reals i pre-
sents’, que era la que ja propor-
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cionava Fabra. Joan Solà és, ara
com ara, un dels lingüistes més
eminents de la llengua catalana,
probablement el més prestigiós
de tots. Per tant, en l’accepció
planiana, ens trobem davant un
homenot de cap a peus. No em
fan tanta gràcia les designa-
cions monstre o patum aplica-
des al savi de Bell-lloc d’Urgell.

Per a Jaume Macià, autor
d’un dels textos, Solà és una pa-
tum –una personalitat, un au-
tor de prestigi– i un homenot
–tres quarts del mateix–. El lli-
bre aplega deu textos d’amics i
col·legues del lingüista, sovint
col·laboradors seus en diversos
projectes ambiciosos. És una
miscel·lània feta de breus assa-
jos científics i literaris. Sebastià
Bonet obre el foc recordant els
anys de preparació del manual
Sintaxi generativa catalana, de
1986 –aquell títol que els estu-
diants de filologia vam mirar de
llegir, i que alguns, fins i tot, van
ser capaços d’entendre– i recor-
da, igualment, la lectura profi-
tosa que tots dos autors van fer
de Noam Chomsky.

Narcís Garolera ens presenta
unes pàgines magnífiques de
memòria personal, en què Solà,
però, només hi apareix d’esquit-
llada. En resum, podríem dir
que el nostre verdaguerista més
conspicu no va aprendre gaire-
bé res de la majoria de profes-
sors universitaris que va tenir
(entre els quals, força de cone-
guts, com Xavier Rubert de
Ventós). Però, en canvi, sí que
va començar a desbrossar el ca-
mí de la llengua gràcies a les
classes de Solà. En el seu text,
Garolera també esmena la pla-
na a Joaquim Molas i evoca Ga-
briel Ferrater. Potser el més
destacable de les pàgines del de
Vic és el relat de les trobades

amb el poeta J.V. Foix (que dei-
xava anar, com qui no vol la co-
sa i en un rigorós decasíl·lab, “A
mi, sabeu, la dona em va dei-
xar”).

Jordi Ginebra signa un dels
millors textos del volum –un vo-
lum heterogeni, com no devia
poder ser d’una altra manera–.
Remarca que el doctor Solà
sempre ha estat “estricte i exi-
gent”, i aprofita l’ocasió per il-
lustrar aquestes virtuts amb
dos episodis de la seva memòria
personal. El professor de la Ro-
vira i Virgili també aporta una
suggestiva narració sobre les
“petiteses” en filologia: notes i
comentaris –fets per l’home-
natjat– a la seva tesina i a la se-
va tesi. Joan Solà, escriu Gine-
bra, “et diu el que pensa. Amb
ell com a professor, com a crític
o com a company de feina, sem-
pre saps on ets”. El retrat que fa
del personatge em sembla ad-
mirable: “tenacitat en el tre-
ball”, “rigor” i “esforç” són algu-
nes de les qualitats de l’autor de
Qüestions controvertides de
sintaxi catalana. Però no les
úniques: en ell, pesen tant o
més la “humilitat”, la “generosi-
tat” i la “grandesa d’esperit”. El
text de Ginebra –com bona part
dels recollits aquí, però no pas
tots– és molt ben escrit.

Com a semblança del lingüis-
ta, a banda el text que acabo de
ressenyar, el més complet és el
de Jaume Macià i Guilà, col·la-
borador del Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes 2009 en
qüestions científiques (en con-
cret, investigant el nom dels
temps verbals): “No tinc cap
mena de dubte que, si hagués
estat possible, Josep Pla hauria
considerat que Joan Solà i Cor-
tassa [sic: Solà no hi posa mai la
i, entre el primer cognom i el se-

gon] fóra una persona prou re-
llevant per a figurar entre els
seus homenots, com en forma-
ren part Pompeu Fabra o Joan
Coromines”. Macià descriu l’ho-
me, no sols el científic, i l’excur-
sionista, no sols el treballador
infatigable (tot i que, com tam-
bé ens fa saber, Joan Solà no pa-
ra mai i, doncs, tot caminant
per la muntanya sempre va
apuntant paraules o expres-
sions que troba en la ruta).

Maria-Rosa Lloret i Joan
Mascaró, dos dels autors de la
magna Gramàtica del català
contemporani –juntament amb
Solà i Manuel Pérez Saldanya–,
recorden algunes de les interio-
ritats del procés d’elaboració
d’una obra tan complexa, duta a
bon port gràcies a una infinitat
de col·laboradors. Pere Marcet
–coautor, amb Solà, d’Història
de la lingüística catalana
(1775-1900)– signa un relat
molt interessant, amb un estil
una mica massa refistolat, so-
bre els vint-i-quatre anys de fei-
na que van invertir tots dos en
aquesta obra, “l’àrdua i enaspri-
da ruta a la qual havíem estat
cridats”. La conclusió és sensa-
cional: “Vaig ser company de
singladura d’una persona que
mai no es va posar de puntetes
per a semblar més alt” (deixeu-
me remarcar, de passada, que,
entre els autors del llibre, n’hi
ha ben pocs que hagin seguit
Solà en la seva tesi sobre el per
a davant infinitiu, que, en can-
vi, s’ha estès tant en la llengua
dels mitjans de comunicació i
en la majoria d’obres literàries
del país).

Jordi Mir ens parla no pas de
Solà, sinó de Fabra. En concret,
de l’exili i els darrers anys del
gran seny ordenador de la llen-
gua catalana. Josep Murgades
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publica –en un estil ben dife-
rent del de Garolera– una evo-
cació dels seus anys de facultat,
quan ell era un “noiet” que va
aprendre els rudiments de la
gramàtica catalana de les lli-
çons tan útils de Joan Solà. La
reproducció dels esquemes de
classe que el jove professor dis-
tribuïa entre els alumnes de la
Universitat Autònoma de Bar-
celona, acabada de fundar l’any
1968, té la gràcia –avui, una
gràcia tota melancòlica– de les
publicacions ciclostilades
d’aquells anys.

Finalment, el text de Gemma
Rigau i Manuel Pérez Saldanya
aborda aspectes teòrics tan re-
marcables del treball científic
com és ara la “prescripció” i la
“descripció” a l’hora de compon-
dre una nova gramàtica. “Joan
Solà no concep la prescripció
sense la descripció”, afirmen i,
tot seguit, ens ho expliquen.

Enguany, Joan Solà ha fet se-
tanta anys. En l’escaiença d’un
aniversari tan rodó, aquest vo-
lum d’homenatge li agraeix no
només la feina feta –vegeu les
gairebé cinquanta pàgines de
bibliografia espessa del nostre
lingüista, elaborada per la seva

filla Nausica i per Xavier Fargas:
llibres i articles, entrevistes, re-
censions d’obres seves...!–, sinó
també el seu magisteri, sever i
perdurable, i el seu escalf humà.
El llibre aplega escrits d’amics,
col·laboradors i col·legues; tots
ells, d’un alt nivell. Hi ha tre-
balls de caràcter més científic, i
n’hi ha d’altres d’inspiració més
aviat literària. És una llàstima
que no hi figuri Josep M. Pujol,
coautor, juntament amb Solà,
d’aquell meritori volum titulat
Ortotipografia. Manual de l’au-
tor, l’autoeditor i el dissenya-
dor gràfic (1995), la idea i la pu-
blicació del qual, si no m’erro,
van arrencar de l’oportú Trac-
tat de puntuació (1989), que
també van firmar plegats. Es-
clar que –i ara faig servir dues
de les solucions lèxiques propo-
sades pel professor Solà– deuni-
dó els autors que hi ha! I, sobre-
tot, deunidó els deixebles que té
aquest brillant estudiós de la
llengua, el més rellevant de tots
des que Joan Coromines ens va
deixar, ara fa tretze anys! ❋

El lingüista Joan Solà ha estat homenatjat PERE VIRGILI
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