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JOAN SOLÀ

L’ULLDEL’AGULLAMOTACIONS

La zona amb un percentatge més alt de catalanoparlants és fora de
Catalunya. En diem la Franja de Ponent, tot i que aquesta denomina-
ció ja pressuposa un punt de vista. Són comarques que abasten les
tres províncies aragoneses: la Ribagorça, la Llitera i el Baix Cinca
(Osca), el Matarranya i el Baix Aragó (Terol) i el Baix Aragó-Casp (Sa-
ragossa). Visito dos centres educatius a Tamarit i a Fraga, la població
franjolina més gran. Tot i la nova llei de llengües, l’ensenyament del
català és facultatiu i, tanmateix, s’hi apunten el 95% dels alumnes.
Em reben de primera. Han treballat molts jocs lingüístics i han llegit
fragments de Quiet, fins al punt que em canten L’home estàtic, de
Pau Riba, canviant la paraula tristesa per peresa, tal i com vaig fer
al llibre. També han resolt molts enigmàrius i n’han inventat. A l’Ins-
titut Baix Cinca de Fraga me’n plantegen un que no sóc capaç d’en-
devinar: “La llosa que no sap curar ni el millor oftalmòleg del Baix
Cinca, de 9 lletres”. La resposta és el títol d’aquest article, una de-
nominació fragatina de la boira baixa. Tot i el seu significat, mentre
escampo la cegallosa trobo que és un mot prou transparent.❋

Cegallosa?

MÀRIUS SERRA

C
om que el lector ja sap qui
és el senyor Jaume Cabré, i
com que la premsa ja n’ha
parlat abans que pogués

fer-ho jo, em limito a donar al gran
escriptor la meva felicitació cordial
pel Premi d’Honor de les Lletres Ca-
talanes: sí senyor, són molt anys de
treballar, de treballar molt bé, de
ser fidel a la llengua i al país. Conti-
nuarem llegint-te amb interès i pro-
fit, col·lega.

Quan vaig llegir Les veus del Pa-
mano en vaig prendre unes quantes
notes, com faig sovint amb autors
que m’interessen per alguna raó. I
ara trobo que és escaient de fer-les
servir aprofitant l’ocasió del Premi.

En síntesi, es tracta d’una obra
molt ben escrita, tant pel que fa al
contingut com pel que fa a la forma.
En la forma (que és el terreny
d’aquesta secció), és notablement
reeixida, tot i que hi ensopeguem al-
guna vacil·lació i alguna solució dis-
cutible que potser no són sempre de
responsabilitat directa d’ell sinó del
corrector. Per tot plegat, l’obra mos-
tra bastant bé l’estat actual de la
llengua, especialment en el terreny
del lèxic i de la fraseologia. M’expli-
co: l’obra reflecteix un moment en
què molts escriptors encara tenen
un bon coneixement de la llengua
tradicional i una voluntat clara

d’usar-la, però en què la pressió de
la llengua ambiental fa inevitable
d’acceptar solucions lèxiques o sin-
tàctiques que per a molts encara re-
sulten doloroses. I aquest és avui (i
des de fa ja molts anys) el terreny en
discussió, el terreny que s’haurà
d’anar clarificant a poc a poc comp-
tant de manera seriosa amb l’opinió
d’escriptors com ell o de professio-
nals dels mitjans de comunicació
(premsa, TV, ràdio, teatre, serials).
Però primer potser caldrà que algú
faci l’estat de la qüestió de tot ple-
gat: una bona tesi doctoral, que re-
culli la història, les solucions, les
opinions, les dificultats. De la llen-
gua escrita i de l’oral. En aquests
dos articles em limitaré dràstica-
ment a detalls relacionats amb la
normativa o la genuïnitat.

Pel que fa a detalls concrets de la
normativa, Cabré adopta una posició
bàsicament «tradicional», sense gai-
res riscos personals. Per exemple: es
limita a la construcció en + infinitiu
(temporal); manté les combinacions
pronominals li’n, li ho i la hi, que
molts altres escriptors (no valenci-
ans) ja s’han decidit a abandonar; no
eixampla gens l’ús del complement
directe preposicional que diversos
gramàtics han avalat («Els pares sí
que els veuré. Però a tu, no»); escriu,
separats, si us plau, Déu n’hi do i és

clar ‘naturalment’ (en canvi, ajunta
deuhores ‘descans a mig matí, amb
una breu menjada’: «Avui, Jaumet,
no podrem fer deuhores»); no usa els
signes d’interrogació i exclamació
inicials; manté algun cop l’ús, es-
trany, del pronom el com a atribut
(«alçava la veu, no amb l’autoritat
[...] que emanava de la seva pròpia
essència (tampoc no l’era)»); no posa
l’article davant els anys del segle XXI
(«dimecres, 13 de desembre de
2001»), i en la delicada qüestió de la
caiguda de preposicions hi trobem
alguna solució massa rígida («vaig
renunciar que s’aclarissin les cir-
cumstàncies»). En canvi, és flexible
amb la concordança del participi
(«un d’aquells pocs afortunats que
l’havien posseïda», però «va decidir
que la cicatriu la hi havia efectuat un
roig separatista»). També amb els re-
latius hi trobem solucions des de les
més hieràtiques («Un criat [...] les
vint-i-quatre hores del dia de la vida
del qual eren per a ella») fins a les
més habituals («la família només sa-
bia fer els diners amb allò que sem-
pre els havia fet»). I l’home no acaba
de trobar un criteri personal davant
el nom de Déu («Sobretot la que Déu
em perdoni de Cecilia Báscones»; «es
veia un tros de paisatge que Déu n’hi
do», «fotia un fred de cal déu», «un bé
de déu de pistes negres»).❋

DANIEL BOADA

el poema xinès, quin altre remei li queda a
l’home fort i jove escanyat per la misèria que
fer-se bandit? És irrellevant fer una apologia
del delicte en funció del determinisme social,
perquè l’Estat, teocràtic o laic, sempre ha pres
partit per la propietat, i no pot fer altra cosa,
perquè tal mecanisme és en la seva mateixa es-
sència. Però en temps de sotsobra, quin partit
ha de prendre la ciutadania? Dit en d’altres ter-
mes, quina dimensió de l’Estat pot suportar?

Igual com en les famílies el principi d’autori-
tat és qüestionable, i només els més covards,
aprofitats i ganduls són capaços de no reconei-
xe’n el benefici, i encara la necessitat perquè la
filosofia explori els seus racons quan són temps
de prosperitat que permeten fer un pas més en-
llà, també els poetes i els filòsofs tenen per ob-
jectiu la crítica i el blasme del poder en l’àmbit
col·lectiu, generador d’arbitrarietats, injustíci-
es, opressió i obscurantisme, com els enemics
més irreconciliables, com una part d’allò que
Camus anomena la rebel·lió metafísica sense la
qual, instal·lats en el conformisme primari, es
fa difícil d’imaginar cap creació en l’ordre de
l’art i de les idees.

Però quan tot s’ha ensorrat, quan no queda
res ni com a referència, les balances de l’autori-
tat, l’opressió i la violència dels uns sobre els al-
tres estan trastocades, i són els mateixos filò-
sofs que en un altre moment articularan un sis-
tema de principis, valors i organització pública
en virtut del qual cal matar el rei els qui han
d’explotar el sistema per construir allò que
quan funcioni correctament caldrà enderrocar.
El primer cas comporta destruir el Déu que hi
ha rere l’Estat, tingui la forma que tingui. En el
segon, tot és més fàcil amb l’ànima humana im-
mortal. El problema és quina mena de Déu que
no sigui massa escandalosament metafòric re-
sulta digerible per a les ciutadanies informatit-
zades d’avui. De Lucreci a Camus hi ha una línia
de responsabilitat de la consciència enfrontada
a la delegació de tal consciència. Una dialèctica
oscil·lativa de la Història que és la dialèctica del
guany i el robatori, del progrés i l’assassinat.❋


