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Els qualificatius insultívols de dubtosa comprensió abunden a totes les
contrades. Ja vam veure quina curiosa mutació patia el cognom Alonso al
Camp de Tarragona, per derivació de l’ós (l’onso), però en d’altres in-
drets el repertori de qualificatius que fan anar quan et volen dir ruc, aturat
o carallot és espectacular. Per exemple, a les Garrigues et diuen que ets
un matalot i a la Seu d’Urgell que ets un orc o un pamort. L’Alcover-Moll
fins i tot recull un parell de qualificatius que fan ballar la be alta i la ve bai-
xa: vestrús (beneitó o curt d’enteniment) i bestrús (informal o de poc en-
teniment).

A l’altre extrem també n’hi ha uns quants, tot i que potser no tants, per
dir-te espavilat. Els empordanesos, per exemple, fan anar l’adjectiu esco-
torit per assenyalar algú que és molt eixerit, trempat i vivaç. És un terme
prou expressiu des d’un punt de vista fonètic, però encara resulta més
fascinador el seu origen etimològic. Perquè escotorit té el mateix origen
que càustic. Eiximenis ja el feia anar, derivant-lo del llatí excauterire (de
cauterium, l’agent per a cremar teixits orgànics) que va donar el català
antic escaltrit i d’aquí escotorit. Visca la causticitat empordanesa! ❋
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imecres de la setmana pas-
sada l’Ajuntament de Mata-
ró va convocar els ciutadans
sota l’enteixinat de Josep

Puig i Cadafalch que corona el sostre
del saló de sessions per assistir a l’ac-
te de proclamació del doctor Antoni
Comas i Pujol (Mataró, 1931-Barcelo-
na, 1981) com a fill il·lustre de la ciu-
tat. La distinció comporta que l’ho-
menatjat tingui un retrat a l’oli en la
galeria de fills igualment considerats
il·lustres que l’han precedit. Des d’ara
Comas fa companyia precisament a
Puig i Cadafalch, entre altres.

L’alcalde Josep Antoni Baron va fer
la introducció i tot seguit la glossa de
l’homenatjat va quedar a càrrec d’Au-
gust Bover i Font, catedràtic emèrit
de filologia catalana de la Universitat
de Barcelona, president de la Societat
Catalana de Llengua i Literatura i dei-
xeble de Comas.

Antoni Comas i Pujol, diguem-ho
aviat, va ser, el 1965, el primer a ocu-
par la càtedra de Llengua i Literatura
Catalana de la Universitat de Barcelo-
na –l’única que hi havia a Catalunya–
que el règim franquista s’havia avin-
gut a crear després del procés “libera-
litzador” del règim iniciat a principi
dels seixanta. Abans, no hi havia a la
universitat catalana una càtedra de la
llengua del país. I més abans, a la Re-
pública, n’hi havia hagut una, també
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molt tardana, que havia finalment
ocupat Pompeu Fabra. O sigui que po-
dem dir que Antoni Comas va ser el
successor del Mestre, del Mestre en
majúscula, cosa que per si sola és més
honor que cap honor.

Antoni Comas va ser el primer,
també, a posar en discussió que el se-
gle XVIII fos de decadència, en ter-
mes literaris i culturals. Una consta-
tació que Jaume Vicens Vives i Pierre
Vilar ja havien fet en el pla econòmic i
social i que l’historiador i arquitecte
Albert Garcia Espuche ha demostrat
amb els seus estudis recents sobre les
restes de Barcelona descobertes sota
l’antic mercat del Born. Si reculéssim
al segle XVII, Narcís Feliu de la Penya,
en el seu Fénix de Cataluña ja havia
parlat de la Catalunya renaixent que
al XVIII d’alguna manera es consoli-
daria. Narcís Feliu de la Peña, per
cert, tenia arrels mataronines. Tot
queda a casa. L’Ajuntament, que és la
casa de tots, podria fer Feliu de la Pe-
ña fill il·lustre adoptiu.

August Bover i Font va anar repas-
sant la figura d’Antoni Comas: els
seus llibres, els seus estudis, la seva
personalitat professoral, la seva cèle-
bre timidesa, fins que al final es va
aturar en l’Antoni Comas memoria-
lista, que és la seva faceta més desco-
neguda. Va fer molt bé d’aturar-s’hi.
Resulta que Antoni Comas, un dia

que havia de prologar el llibre d’un
historiador local sobre indianos ma-
resmencs, es va despenjar amb uns
apunts autobiogràfics que res tenien
a veure amb el llibre que en teoria in-
troduïa ni amb el seu autor. Aquests
apunts que parlen de la seva família i
de la seva infantesa a Mataró els va
continuar després en el pròleg d’un
altre llibre. Tots dos pròlegs es poden
llegir, aplegats, en una publicació
d’homenatge a Comas que la Univer-
sitat de Barcelona va publicar amb
motiu del vint-i-cinquè aniversari de
la seva mort, el 2006. Hi despunta el
Comas gran escriptor. No ho diem
nosaltres. Vegin el comentari de Mar-
tí de Riquer, amb qui Comas havia
col·laborat: “La gran bondat d’Antoni
Comas, el seu cor net i generós, la se-
va ferma fe de creient i fins i tot la se-
va tan característica timidesa aparei-
xen diàfanament en aquestes notes
tan ben escrites on rememora la seva
vida de minyó”.

Dolors Lamarca, vídua d’Antoni
Comas i actual directora de la Biblio-
teca de Catalunya, va llegir textos
igualment elogiosos cap a ell d’Espriu,
Pla, Joan Fuster o Terri i ens va recor-
dar que aquell dia, 23 de març del
2011, feia exactament trenta anys
que Antoni Comas, que només en te-
nia cinquanta, havia mort de manera
sobtada. ❋
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seqüències; és a dir, en les seqüeles perdurables
en les víctimes quan les càmeres de la televisió
deixen d’ocupar-se d’uns desastres que ja no
són notícia. Ell ha documentat exhaustivament
el setge de Sarajevo i la deportació de Kosova,
durant les llargues guerres balcàniques; ell ha
mostrat els efectes irreversibles de les mines
antipersones, des d’Àfrica fins a l’Amèrica Cen-
tral; ell ha parlat del trist paper de la infància a
les guerres i de la proliferació dels nens soldat;
ell va denunciar les víctimes de Pinochet amb la
lamentablement famosa caravana de la muer-
te. Un cop d’ull a la seva bibliografia és la millor
prova de la diversitat i profunditat dels seus ob-
jectius professionals. Però, d’una manera espe-
cial, voldria fer ressaltar la seva coordinació,
junt amb Manuel Leguineche, del llibre Los ojos
de la guerra (2001), un recull amb textos dels
més prestigiosos fotoperiodistes internacio-
nals, en homenatge al català Miguel Gil, caigut
a Sierra Leone el maig del 2000. Aquest llibre,
junt amb l’oportunitat de tractar un sobri Ger-
vasio Sánchez, em va ser de gran utilitat en un
moment en què intentava documentar-me so-
bre la realitat d’una professió tan arriscada.

Desapareguts, mostra presentada simultà-
niament a Barcelona, Madrid i Lleó, és una oca-
sió de posar cares a les víctimes oblidades sota
l’acumulació de conflictes i als familiars que, dè-
cades després, continuen lluitant per aclarir el
destí de tanta gent esfumada en els primers re-
molins dels conflictes. Rostres i escenaris que
suggereixen més enllà del que ensenyen, com
els bons relats.

Sens dubte, aquesta capacitat de denúncia
de la fotografia és aprofitada constantment per
les organitzacions humanitàries, potser perquè
saben que la imatge és la manera més ràpida i
eficaç de fer entrar pels ulls les situacions d’in-
justícia vigents arreu del planeta, malgrat que
aviat farà 63 anys de la Declaració Universal
dels Drets Humans. Just per recordar el seu in-
compliment, fins al 20 d’abril els de Gramenet
Imatge Solidària presenten al Centre d’Art
Contemporani Can Sisteré la mostra Drets hu-
mans, amb fotografies de Joan Guerrero, Fran-
cesc Melción, Bru Rovira i Vicenç Semper, en-
tre d’altres. Una altra ocasió de fer-nos solidaris
amb realitats del món menys amables que la
nostra. ❋


