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n la mort de Joan Triadú han abundat
els elogis a la seva figura de mestre, en
un sentit ampli i també literal, per l’acti-
vitat docent, i també els relatius al pes

rellevant que ha tingut en la resistència de la
cultura catalana en els moments difícils, i en el
manteniment d’un statu quo el mèrit del qual
no es pot negar malgrat la precària, lamentable
situació actual. Menys han estat els que glossen
la figura del crític, de l’exegeta, de l’historiador
de la literatura, i entre aquests algun apunta a la
controvèrsia, perquè –ho recordo dels meus ini-
cis en el gremi de les lletres– en Triadú apareixia
envoltat d’una certa fama d’intransigent, de
dogmàtic, fins i tot d’intolerant, amb acudits in-
closos: en Triadú tria dur, etcètera.

En la meva experiència personal, va resultar
ser tot el contrari. Que el tracte fos cordial no se-
ria significatiu des del punt de vista professio-
nal, perquè es pot dispensar sense més treballs a
algú amb qui es dissenteix frontalment. Però és
que també entrats en matèria el diàleg era més
tranquil i edificant que el diàleg –i sovint no-dià-
leg– amb d’altres pròcers en teoria més afins a la
ideologia literària i a la tendència política
d’aquest cronista, i no cal dir noms. Per dir-ho
sense ambages, en Triadú no va resultar un obs-
tacle en els jurats del premis literaris ni de les
beques, sinó un defensor, i en una ocasió en què
l’hi vaig agrair i no em vaig estar de manifestar
una certa sorpresa, em va dir que ell es movia
per la coherència expressiva dels textos, per la
força i la bondat dels resultats, i no per la ten-
dència dels continguts, i que el meu projecte li-
terari li semblava molt bé.

Jo no en devia tenir prou amb una resolució
versallesca, i recordo vagament haver entrat en
una discussió força tècnica sobre com es pot en-
tendre des de diferents aspectes i punts de vista
la qualitat literària, la dificultat per sistematit-
zar elements de judici objectius. En sintonia
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Triadú, més enllà de les ap
amb certes tendències antiacadèmiques del mo-
ment –parlo dels anys 80–, vaig qüestionar el re-
fús per norma de repeticions de girs expressius,
que s’hagi d’evitar més d’un adverbi acabat en
-ment, que s’hagi d’evitar de dir el qual, els equi-
libris conceptuals per evitar rimes dins de
la prosa, aquests artefactes del teòric
bon estil que de fet no fan més
que posar en relleu defectes de
construcció, o la simple incapa-
citat per trobar un gir de la frase
que els esquivi. Sense despenti-
nar-se, en Triadú s’acollia a
l’eclecticisme: si el resultat és bo,
escriu com vulguis.

Vint anys més tard, les afini-
tats literàries, les apreciacions i
les estimacions ja havien ad-
quirit un pòsit, i li vaig dedicar
un article al diari que, tal com
era costum de la seva genera-
ció –i potser als de la nostra ens
engrandiria una mica si el recu-
peréssim–, em va agrair amb una
delicada nota manuscrita. Em referia
en el text a una relectura d’El Collsaca-
bra, i ara, havent-hi reincidit, se’m presen-
ta la ocasió per reiterar algunes aprecia-
cions i matisar-ne d’altres.

Quan un text passa de moda, entra en un
període d’incertesa i descrèdit, i si el supera,
talment com l’aneguet lleig, n’emergeix con-
vertit en clàssic. Tal és el cas d’aquesta obra
tan personal de Triadú, assagística, o sigui ple-
na d’elements objectivables, però també pro-
fundament particular, exquisidament elegant
en el trànsit entre allò que és exterior i allò que
és interior.

Sobre el baix continu de la descripció itine-
rant del lloc, el discurs eteri, sobri, equilibrat,
sense exabruptes però en absolut fred ni distant
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MIQUEL DE PALOL

l 1821 Percy Bysshe Shelley
va escriure un dels assaigs
més famosos de la llengua
anglesa, Una defensa de la

poesia.  En principi, el text de She-
lley volia ser només una rèplica
puntual a l’assaig Les quatre edats
de la poesia, de Thomas Love Pea-
cock, recollit a les pàgines d’una
miscel·lània literària editada per
Charles Ollier l’any anterior.

Peacock havia declarat que
l’eclosió del moviment romàntic
havia significat la decadència defi-
nitiva i irreparable de la poesia.
Shelley tenia el propòsit concret de
refutar la tesi de Peacock, però,
sense ser-ne totalment conscient,
va escriure una de les defenses més
ardides de la poesia que s’hagi es-
crit mai. En molts sentits, la defen-
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sa de Shelley és encara vàlida, so-
bretot les parts del discurs que te-
nen a veure amb el sentit de ser
poeta, el valor de la raó i la imagina-
ció, i la funció moral, epistemològi-
ca i social de la poesia.

Recordo el text de Shelley en re-
lació amb el magnífic pregó que
Joan Margarit va pronunciar al Sa-
ló de Cent la vetlla de la festivitat
de la Mercè. Efectivament, els dos
textos s’assemblen perquè, al cap-
davall, són una orgullosa apologia o
elogi de la poesia. El pregó de Mar-
garit ha rebut moltíssima atenció
mediàtica, però els mitjans només
han recollit una part del missatge,
una part de la intenció del poeta.
En aquesta escalfada època de pre-
campanya política, els periodistes,
analistes i opinadors van anar per

feina i van dedicar la seva atenció
exclusivament als comentaris de
Margarit que tinguessin una lectu-
ra política o ideològica.  

Ara bé, qualsevol que vagi sentir
personalment la intervenció de
Margarit sap perfectament que el
pregó va consistir en dues parts, un
breu discurs en prosa, seguit d’una
lectura comentada de 16 poemes,
entre els publicats i els inèdits. I no
hem d’entendre que tota la pólvora
la va gastar el pregoner en la prime-
ra meitat de la seva intervenció, de
manera que la lectura poètica era
una mena d’afegit per acabar d’om-
plir l’esdeveniment. Res més lluny
de la veritat. 

Les persones que van escoltar
atentament saben que les dues
parts del pregó formaven una sola

unitat. I, com a conseqüència, sa-
ben que tot el que va dir Margarit a
la part en prosa, ja ho havia dit
molt abans en vers, en els 16 es-
plèndids poemes que va llegir.  La
intenció real de Margarit no era pas
fer unes declaracions de clara ten-
dència independentista o sobira-
nista: era reivindicar i provar l’ex-
traordinari poder de la poesia i la
paraula poètica. Tots els temes que
va tocar Margarit són temes que
preocupen els poetes de veritat,
són temes que recull la poesia de
veritat. I si no em creuen només
han de mirar les obres de grans
poetes de la modernitat, com ara
Yeats, Mandelstam, Celan, Milosz,
Brodsky... Com Shelley, Margarit
va voler defensar la poesia en una
època de gran descrèdit. ❋

‘Una defensa de la poesia’
D. SAM ABRAMS
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d’El Collsacabra transiten anècdo-
tes locals, textos d’altres escriptors,
d’amics, rondalles, llegendes d’apa-
reguts i dimonis, meditacions sobre
l’art, el pas del temps, la vida. En
molts noms citats hi ha un regust
d’època, ai, en literatura hi cam-
pen modes com en qualsevol
àmbit. D’altres semblaran tan
exòtics al lector mitjà actual
com al de fa cinquanta anys.
A mesura que avança, el text
pren volada fins a la depura-
ció dels últims capítols dedi-
cats a les estacions de l’any.
Em permetré de recaure en
l’esment d’un fragment so-
bre el desig del mar, i que em
sembla avui encara més ade-
quat per explicar-nos, per re-
tratar l’atabalament i la confu-

sió dels caps de brot actuals:
“Els dominis d’arran de mar són

efímers, no tenen distància [sub-
ratllat en l’original]. Els pocs quilò-

metres d’Atenes al Pireu, de Roma a
Ostia com han marcat allò que, pom-

pós, s’anomena la Història del món! Si
haguessin fet Barcelona al Vallès, just

darrere el Collserola, potser encara...”. ❋

arences

Il·lustració: Guillem Cifré

osep Pla va dir de l’obra de re-
forma de la llengua feta per
Fabra: «Fabra ha estat el cata-
là més important del nostre

temps perquè és l’únic ciutadà
d’aquest país, en aquesta època, que,
havent-se proposat d’obtenir una de-
terminada finalitat pública i general,
ho aconseguí d’una manera explícita
i indiscutible». Pla es queda curt. Fa-
bra, per la seva obra, per la seva
ideologia i per la seva actitud cívica,
és un dels catalans més importants
de tota la nostra història i un dels
lingüistes més importants de l’Euro-
pa del segle XX. El problema és sem-
pre el mateix: fins fa molt poc la seva
obra no ha sigut objecte d’una publi-
cació internacional que la faci arri-
bar almenys als especialistes. Els en
vaig parlar des d’aquí.

I tanmateix aquesta obra estava
dispersa i en general era pràctica-
ment introbable. La Generalitat de
Catalunya, el Govern de les Illes Ba-
lears i l’Institut d’Estudis Catalans
van decidir fa uns anys d’empren-
dre’n l’edició total, sota la direcció
de Jordi Mir i de qui escriu això, que
hi hem estat a sobre diàriament
(s’ho pot ben creure, lector), per
atendre i orientar la trentena d’es-
pecialistes que hi treballen i obrir
noves pistes. Es tractava de donar a
la publicació la màxima dignitat ma-
terial i intel·lectual.
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Si m’he decidit a parlar-los-en

avui és perquè ara l’encàrrec ja arri-
ba al final i es pot considerar defini-
tivament reeixit. N’hi ha sis volums
publicats, el setè està en premsa i els
altres (fins a deu de previstos) estan
ja ben encarrilats. El conjunt, entre
els textos de l’autor i els estudis que
els acompanyen, farà unes deu mil
pàgines, una magnitud que ni tan
sols els directors vam arribar a pre-
veure en el nostre minuciós projec-
te.

Publiquem absolutament tots els
textos, breus i llargs. Sempre que és
possible ho fem en edició facsímil,
per dignitat i per estalviar errors: la
gramàtica de 1912 és una peça bi-
bliogràficament admirable de
L’Avenç. Però en una bona quantitat
de casos ho fem amb picatge actual.
L’equip ha resseguit minuciosament
tota la premsa i la bibliografia de
l’època. I aquesta feina de monjo ens
ha fet descobrir textos de l’autor,
fins i tot importants, absolutament
desconeguts.

Només de gramàtiques (incloent-
hi els cursos orals presos taquigràfi-
cament pels assistents, dels quals en
publiquem un d’absolutament des-
conegut) Fabra en va publicar setze
(incloses les gramàtiques francesa i
anglesa; sembla que la gramàtica ca-
talana que havia escrit en anglès a
l’exili s’ha de donar per perduda). A

part del Diccionari general de la
llengua catalana (1932), hi ha un al-
tre diccionari només iniciat (que po-
quíssimes persones coneixien) i el
gran Diccionari ortogràfic (1917).
Afegim-hi els admirables articles
tècnics del tombant dels segles XIX-
XX, els textos més de divulgació, i
els textos per a l’escola primària. Els
textos qualificables de sociolingüís-
tics (discursos, parlaments breus).
Les traduccions de teatre (també
n’hem descobert una reedició no ex-
ecutada). Els articles publicats amb
pseudònim o bé sense signar (pràcti-
cament tots descoberts ara). L’apro-
fitament de la informació contingu-
da en les entrevistes més impor-
tants que se li van fer. L’epistolari
(que ha obligat a fer recerca esgota-
dora). I... les cabdals Converses filo-
lògiques, a les quals dedicaré el se-
gon d’aquests dos articles.

Hi haurà també una biografia ri-
gorosament contrastada. Una bi-
bliografia de l’autor (que remetrà als
volums que contenen cada peça) i
una bibliografia sobre l’autor. Ho
aprofitarem per recollir una selecció
de dibuixos, retrats, etc. (cada vo-
lum ja conté una làmina).

El darrer volum contindrà els ín-
dexs generals de tota l’obra, dels tex-
tos de Fabra i dels estudis dels col·la-
boradors: de paraules, de conceptes
i de noms propis. ❋

Gran esdeveniment (1/2)

PARLEM-NE

JOAN SOLÀ

La setmana passada, a Sabadell, vaig trobar un munt de particularismes
lingüístics. Els més cridaners són els gastronòmics: l’estrep (pegadolça),
el petador (fuet), les xurruques (el blat de moro torrat) o les xips (patates
fregides). Les Paraules en ruta que fem cada dilluns amb l’Espartac Peran
al Divendres de TV3 m’han permès constatar que la majoria de particula-
rismes lèxics tenen a veure amb l’estómac. Per això, quan en el procés
previ d’investigació el sabadellenc Cesc Prat em va brindar l’expressió
anar tuper el primer que em va venir al magí va ser una carmanyola (un
tupper, allò que els aimats veïns de Terrassa anomenarien una taifa). I no.
Anar tuper vol dir tenir dificultats de mobilitat, ja sigui per lesió temporal o
per discapacitat permanent. Alguns sabadellencs confonen l’anar tuper
amb l’anar torpe, la qual cosa podria indicar-nos que ens les havem amb
un castellanisme. Doncs no. Prat ha escatit que el tuper de Sabadell no
deriva del torpe castellà, sinó de l’adjectiu talper, definit a l’Alcover-Moll
com “Calmós, encongit, que va lentament com un talp (Lluçanès)”. Qui
va tuper, o talper, camina com si ho fes a les palpentes. ❋

MOTACIONS

Tuper?
MÀRIUS SERRA

L’ULL DE L’AGULLA
DANIEL BOADA




