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op dur el que ha patit
la cultura catalana
amb la desaparició
de Joan Triadú i Joan

Solà en pocs dies. Per al
suplement ha significat el final
de dues figures insubstituïbles.
Triadú va ser el crític militant i
divulgatiu més rellevant en la
premsa de la segona meitat del
segle XX. Solà, un lingüista i
filòleg capaç de crear edificis
monumentals com ara la
gramàtica i les obres completes
de Pompeu Fabra i, alhora,
introduir consells per a la
normativa i l’ús de la llengua amb una
amenitat d’un periodista de primera.
Sabem que el país majoritàriament
només destaca la cultura quan ha
d’omplir els obituaris de rigor, i fins fa poc
feia ràbia, ara tant se val. El dia a dia està
marcat per la banalitat i l’entreteniment.
Cada vegada se sent parlar més
d’excel·lència, però quan s’intenta apujar
el nivell sempre topem amb la llufa
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d’elitisme. Recordo que quan vaig arribar
a l’Avui, l’any 1988, el senyor Triadú ja hi
era, mantenia la periodicitat i ens enviava
puntualment les seves ressenyes de tres
folis, escrits fins als límits de la pàgina.
Sovint els portava personalment i això
servia per xerrar una estona, mirar-nos
l’armari de les novetats i, fins i tot,
comentar alguna anècdota a l’antiga
redacció de Consell de Cent. Era un home
afable, que podia alternar el somriure

amb el gest adust. Solà portava els
articles al diari a primera hora del matí i
quan ens el trobàvem sempre anava amb
pressa. Saludava, ens animava i ens
felicitava. Sentia una gran curiositat per
tot el que era nou. Tots dos seran
recordats com intel·lectuals
imprescindibles de la nostra cultura. La
categoria com a homes era equiparable,
però, a la seva feina. Esperem saber
resistir sense ells. ❋
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n l’època de la perplexitat juvenil
em vaig afeccionar a les motos.
Més enllà de les prestacions o la
tècnica, el que em va seduir va

ser el caràcter de categoria mental que
representa el conductor i la màquina en
harmonia amb la natura. Vaig construir
un imaginari iniciàtic, tan racional com
metafísic, fonamentat en les grans bala-
des d’herois com ara Giacomo Agostini,
Mike Hailwood i Jarno Saarinen, en la
mitologia del gènere, encapçalada pel
Tourist Trophy de l’illa de Mann i les 24
hores de Montjuïc, i en alguns models de
motocicletes que han passat a la història
de l’art, com la BMW R75, l’Honda
CB750 i la MV Augusta V3.

Llavors va arribar la dimensió de cul-
te: Easy rider, el terrible accident de Bob
Dylan, amb recuperació a Formentera, o
la mort de Duane Allman pel terrible im-
pacte de la seva Harley. Van ser temps de
respostes no trobades on es fonamenta-
va la rebel·lia política: Viajando con los
Rolling Stones, de Robert Greenfield, i
Hell angels, una estranya y terrible sa-
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ga, de Hunter S. Thompson, van
acompanyar els primers revolts de
Santa Fe del Montseny a bord d’una
Impala 175 que corria prou, però no
frenava ni demanant-li-ho.
    Vaig llegir Zen i l’art del manteni-
ment de la motocicleta, de Robert M.
Pirsig, convalescent d’una caiguda.
En acabar-lo, la lucidesa i la follia no
m’havien abandonat gens ni mica
malgrat el to místic que l’autor con-
fereix a anar en moto. Deu ser potser
que el valor mental de la màquina i la
seva projecció al llarg de tota una vi-
da de casc i jaqueta de pell acosten el
motociclista a una mena de divini-
tat? És una pregunta que he mantin-
gut sense voler respondre durant
anys.
    Des de fa dies, però, no paro de mi-
rar el vídeo de la nova Honda
CB1100, un vídeo com els d’abans
per una moto com les d’abans i uns
pilots com els de sempre: rebecs,
una mica salvatges, potser; men-
tals. ❋

Valor mental de la màquina
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Presumptes fans
És prou coneguda l’anècdota que quan la rabassuda
reina Victòria d’Anglaterra va llegir, anys després de
la seva publicació, Alícia al país de les meravelles i
Alícia a través de l’espill, de Lewis Carroll (1832-
1898), i va ordenar que li portessin tots els llibres
d’aquell autor, li van dur dos títols de matemàtiques:
El joc de la lògica i Euclides i els seus rivals moderns.
Potser no ho és tant la protagonitzada pel poeta i as-
sagista francès Paul Valéry (1871-1945) quan, en
una festa d’alta societat, una dona rica li va plantar al
davant el seu llibret d’autògrafs i li va engaltar: “Se-
nyor Valéry, perdoni’m perquè encara no he llegit
cap dels seus llibres, però tot i això escrigui’m qualse-
vol cosa, que em farà molt contenta”. El poeta va ac-
ceptar la petició i li va anotar (no sabem si rimada) la
llista dels seus títols publicats, amb el preu al costat.
Si en comptes de Valéry, la petició l’hagués fet a la
poeta xilena Gabriela Mistral (1889-1957), li hauria
omplert la llibreta només amb la firma, perquè el seu
nom oficial era Lucila de María del Perpetuo Socorro
Godoy Alcayaga, a qui, per cert, la directora de l’esco-
la on anava de petita va diagnosticar retard mental.
Un bon estímul, tenint en compte que va ser autodi-
dacta i que el 1945 va ser la primera llatinoamerica-
na a guanyar el Nobel de literatura. ❋
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