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propòsit de l’èxit lite-
rari i cinematogràfic
del pa negre, la curio-
sitat m’ha empès a

consultar un exemplar del se-
gon tom del Diccionari de la
llengua catalana publicat
l’any 1865 per Espasa Ger-
mans Editors, òbviament per
l’entrada pa. Del resultat de la
investigació en puc dir que pa
negre no hi figura, i m’inclino
més a pensar que, simple-
ment, la denominació pa ne-
gre no existia a Catalunya a
mitjan segle XIX, més que en
un oblit de l’autor, ja que l’en-
trada pa és completíssima i
ocupa gairebé tres pàgines de
l’obra.

LA LECTURA DEL DICCIONARI
en qüestió –una petita joia de
més de 800 pàgines adquirida
recentment en una descarre-
gada d’antiguitats pel preu
simbòlic de deu euros, sense
regatejar– m’està proporcio-
nant moments de plaer indes-
criptibles. Si bé l’autor que
signa és el doctor en lletres Pe-
re Labernia, des de l’inici
consta que el diccionari va ser
“considerablement aumentat
y corretgit per una societat de
literats, cultivadors de la llen-
gua catalana”. Quant al domi-
cili editorial dels germans Es-
pasa, l’adreça és Robador, 39.

A Encara no fa dos anys, un se-
gle i mig després de l’època a
què ens referim, davant ma-
teix del número 39 del carrer
d’en Robador s’hi ha instal·lat,
coses de la vida, la llibreria i
l’àmbit de publicacions de
l’Institut d’Estudis Catalans.

TORNANT AL PA, L’ARTICLE no
recull el pa negre, però sí el pa
blanch, definit com “Lo que es
de bona farina”. Al que tin-
dríem per pa negre, s’hi refe-
reix –interpreto– com a “pa
de sagó”, que defineix com “’L
que’s fá pastant sagó en lloch
de farina”, o com el “pa more-
no”, definit com “’L de infe-
rior qualitat” o, com a “pa
mitjá”, que defineix com a “’L
pa de qualitat entre ‘l blanch y
‘l moreno”, o com a “pa de bar-
reja”, definit com a “Lo fét de
farina de vários grans y lla-
vors”. I encara l’autor recull el
“pa de ca o de gossos”, que de-
fineix com “Lo mòlt moreno
que’s sól donar als gossos” i el
“pa de galgo”, definit com a
“Lo fet de farina mòlt passada
que ix moreno”.

ENCARA NO FA UNA SETMANA,
caminant per Vilobí d’Onyar,
vaig trobar el senyor Joan Sar-
gatal, nascut a Riudellots de la
Selva l’any 1920, i mirant uns
finestrals del carrer de Sant

Josep m’explicava que tenia el
record de ben petit de veure-hi
pans penjats a l’exterior,
molts pans. Però li fallava la
memòria i no recordava per
què els hi penjaven. Un parell
de dies després em va venir a
trobar el senyor Joan Sargatal
per anunciar-me que havia po-
gut recordar el motiu dels
pans penjats als finestrals: era
perquè no es florissin, em va
dir, molt content d’haver re-
cuperat aquella pàgina viscu-
da feia vuit o nou dècades. He
mirat el diccionari i, efectiva-
ment, recull l’entrada “pa flo-
rit”, que defineix com “Aquell
que, ó per la humitat, ó pel
mòlt temps que está fét se li ha
format una espécie de molsa
que sól sér blanca, peró á ve-
gadas té part de blau y de
groch”.

DE LES NOMBROSES FRASES fe-
tes amb el pa com a ingredient
lèxic, algunes es poden co-
mentar perquè s’han mantin-
gut vives en el llenguatge, si bé
la forma que ha perviscut no
és l’originària. Recordo un po-
lític balaguerí, Eduard Tarra-
gona, que l’any 1977 es va pre-
sentar sense èxit com a candi-
dat al Senat espanyol fent ser-
vir el lema “Al pa, pa, i al vi, vi”.
El diccionari recull dues ver-
sions originals d’aquesta frase

feta, però que no són ben bé
iguals. Una és “Pa pa, vi vi” i,
l’altra, “Pa per pa, vi per vi”.
Respectivament signifiquen
“Ab ingenuitat y franquesa” i
“Clar y catalá, sense rodeos”.
Mai no sabrem si el polític Tar-
ragona no va arribar al Senat
perquè havia fet una versió
lliure de la frase feta o, potser,
perquè el seu historial incloïa
el pas per les Corts franquis-
tes com a diputat pel terç fa-
miliar (i, finalment, encara va
ser elegit diputat l’any 1982,

per Aliança Popular).

UNA ALTRA FRASE FETA molt
usual (especialment perquè la
fa servir el mestre Joaquim
Maria Puyal en les transmis-
sions radiofòniques) però que
ha evolucionat és “Posar-hi
més pa que formatge”. La ver-
sió que recull el diccionari del
segle XIX és “Prométrer més
pa que formatge”, que es defi-
neix com “Prométrer gran re-
compensa, crescuts interes-
sos, y no cumplir res”.

El pa de paper
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Joan Solà i Cortassa fou el
meu professor de català,
l’any 1966, a l’Escola de Pe-
riodisme de l’Església, en el
CICF que tutelava Joan
Triadú. El català l’havia
après jo fins llavors de ma-

nera autodidacta. Ho ha-
via fet ja als 11 anys amb
els tres volums de Visions
de Catalunya, de Joan
Santamaria, i altres llibres
heretats del meu avi, Jo-
sep Guri i Aguiló, comer-
ciant d’olis i sabons, cata-
lanista i lletraferit.

En els primers exerci-
cis de classe, Solà detectà
que m’influïa encara la
prosa opulenta de Santa-
maria. “El teu lèxic és
massa abarrocat. És ric i
correcte. Però cal que el

depuris. Els periodistes
heu d’usar la parla comu-
na”, em digué amb bonho-
mia i contundència.

Solà fou, doncs, el meu
mestre. Quan escric, tinc
presents els seus consells,
de la mateixa manera que
recordo també els dels pe-
riodistes Carles Nadal i
Llorenç Gomis, profes-
sors que ensenyaven re-
dacció periodística en
aquella exemplar escola
barcelonina.

Joan Solà era un savi

que sabia ensenyar. Amb
el pas dels anys em dolgué
observar que vivia en un
cert aïllament acadèmic.
No conec a fons el món
dels lingüistes i filòlegs.
Però vaig tenir la impres-
sió que ell es marginava o
que era marginat en els
ambients del seu ofici. Li
costà entrar a l’Institut
d’Estudis Catalans. Algú
m’explicà que discrepava
massa del sector domi-
nant en matèria d’estudi
de la llengua. Un altre em

digué que era massa indi-
vidualista, que ell mateix
s’excloïa.

Ignoro aquestes rivali-
tats i desavinences del
gremi. Prefereixo no sa-
ber-les. Però em sobta que
en quasi totes les gloses
dedicades a la mort de
Joan Solà, el meu mestre,
hom el relacioni amb una
tradició específica que
diuen que només passa
per Pompeu Fabra, Joan
Coromines i ell.

En cap dels articles i

declaracions d’aquests
dies he vist més noms de
gramàtics, filòlegs o lingü-
istes de la seva generació,
de les anteriors o de les
més joves. Suposo que a
Joan Solà això no li agra-
daria. Víctima com havia
estat del bandejament, el
seu món de la llengua ca-
talana sospito que era
més gran, més obert i més
generós d’aquell que tras-
puen alguns textos dels
qui, paradoxalment, vo-
len elogiar-lo.

Gloses sorprenents sobre Joan Solà
Josep Maria
Casasús
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