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Un editor em deixa ben intrigat en oferir-me un polític de mostra. Busca
dins d’una carpeta i n’extreu un fulletó sobre el llibre d’un polític. Me’l mi-
ro del dret i del revés, tot buscant la peculiaritat que transforma aquest
polític més aviat fracassat en una mostra. Però tot plegat és un malentès,
perquè el meu interlocutor no parla de cap polític, sinó d’un políptic: un
fulletó plegat que consta de més de tres cares. El fulletó de mostra que
m’acaba de passar és un políptic.

L’ús del terme pot sorprendre, però és impecable, tot i que als diccio-
naris només surt referit als retaules artístics de pintura, escultura o orfe-
breria. El DIEC l’adscriu al vocabulari d’arquitectura i el defineix com un
“retaule format per més de tres compartiments o plafons, articulats de
manera que es puguin tancar sobre el plafó central”. L’analogia és clara.
Em miro el fulletó publicitari sobre el llibre del polític i concloc que és, en
efecte, un políptic. Ni un díptic (full doblegat formant dues pàgines enca-
rades) ni un tríptic (full doblegat formant tres pàgines de manera que les
dues externes queden doblegades sobre la central). El políptic del polític
té més de tres cares. Com ell. ❋

MOTACIONS

Políptic?
MÀRIUS SERRA

L’ULL DE L’AGULLA
DANIEL BOADA

olsona és la capital del Solso-
nès i Ramon Solsona és el ca-
pital de l’idioma. De l’idioma
que s’ha de parlar i de l’idioma

que s’havia parlat.
Amb la novel·la L’home de la male-

ta –¿què passa amb les maletes, que
ara surten a tots els títols i tots els ar-
guments de les novel·les catalanes?–,
Solsona, en Ramon, recupera el cata-
là de la meva àvia. Un català ple de
xubasqueros, de per lo menos, d’al-
menos, d’hasta, de pues, d’entrenos,
de gimnàsies, de qüentos, d’enterros,
de bueno, de después, de rato, de telè-
fonos, d’adefèssios, d’al fin i al cabo,
d’enfermeres, de llimpiesa, de Nostro
Senyor i d’etivocacions. L’intemera-
ta, vinc a voler dir. Un català que pro-
venia més de Rafael Amat i de Corta-
da, el baró de Maldà autor del Calaix
de sastre, que de Pompeu Fabra i no
diguem Josep Carner o Carles Riba.
Fabra era un noucentista i un cubista
que jugava a tennis. Com a noucentis-
ta va agafar el català del baró del segle
divuit, hi va fer dissabte a fons, hi va
fer llimpiesa, i el va alliberar de caste-
llanismes i corrupcions diverses. Com
a cubista, el va omplir d’aquestes rat-
lles horitzontals i verticals que són els
apòstrofs i els guions que separen els
trencacolls dels pronoms febles i dels
números. Fabra fa escriure vint-i-set i
trenta-cinc perquè en el set que juga-

S
va a les pistes de Badalona guanyava
per trenta a quinze, que és una esotè-
rica i molt elitista i noucentista ma-
nera de comptar punts.

La meva àvia no era tan complica-
da ni tan moderna i es va quedar amb
la botifarra, em vinc a referir al joc de
cartes, i amb el futbol, on un gol és un
gol i no quaranta-cinc. L’avi i pare de
família de la novel·la de Ramon Solso-
na no parla de futbol, però era igual
que ella.

Diuen que Salvador Espriu va es-
criure Primera història d’Esther per
deixar el català en testament quan
semblava que Franco es podia sortir
amb la seva i l’havia d’eliminar del
concert mundial de les llengües vives.
Ramon Solsona, que m’afearà que el
compari amb l’Espriu perquè ell, en la
seva modèstia, no vol fer els faraons,
ens ressuscita un català que tot i les
seves incorreccions o precisament
per les seves incorreccions detecta-
des i prohibides a posteriori havia es-
tat patrimoni, i encara segons com ho
és, de moltes generacions.

Dit tot això haig d’afegir que el ca-
talà de la meva àvia, com el de l’home
de la maleta, podia contenir tants
castellanismes i coses rares com es
vulgui però que, en canvi, era impeca-
ble pel que fa a la construcció de la
frase. La meva àvia i l’home de la ma-
leta d’en Solsona podien dir “tinc que

anar-hi” (que sonava tinc canari) i
fins i tot “tinc que anar-hi, per dalt”
(que sonava tinc canari pardal, o és
canari o és pardal) però mai no hau-
rien dit, com es diu ara que tothom
parla tan polit i sense barbarismes,
“n’hi ha que anar“, “n’hi ha pollastre
per dinar”, “s’ha caigut”, “se m’ha cai-
gut”, “vindré per la nit”, “és ho que hi
ha” o “està un senyor a la porta que
espera”. El que hem guanyat en lèxic
ho hem perdut en sintaxi. I com que
tothom està d’acord que la sintaxi
constitueix el nervi, el geni, d’un idio-
ma, ja veuen el que hem perdut.

A algú no li ha agradat la tirallonga
de paraules poc genuïnes que Solso-
na, amb la complicitat d’un senyor
gran, ha deixat anar en el seu llibre.
Doncs mirin, si jo hagués de posar-hi
un reparo seria en sentit contrari. De
vegades l’home de la maleta parla
amb les seves tres filles i els seus néts.
Aquests, inclosa una xineta adoptada
a qui han posat de nom Montserrat,
parlen un català correctíssim. Sense
tatxa, com diria el protagonista. No
pot ser. Per molt que hagin anat a es-
cola, per molt que hagin fet la immer-
sió lingüística i s’atipin de TV3, coses
que l’avi no va abastar ni va somiar,
no pot ser que preguntin “Avi, per
què vas anar-hi?” en comptes de dir-li
“Per què vas anar?”. El cubisme ha
periclitat a modo. ❋
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