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LINGÜÍSTICA DAVID PALOMA

Una de bona
belard Saragossà presenta un estudi
molt extens sobre una construcció
sintàctica particular, la de la preposi-

ció de més adjectiu qualificatiu: un de llarg, en
té de vermelles, de més verdes en maduren…
Ho fa mogut per la discrepància que detecta
entre la prescripció, que demana sempre la
preposició de, i els usos vius del “valencià de
l’Horta”, on la preposició és inusitada. Fa
molts anys que Saragossà aborda aquest as-
pecte gramatical, cosa que es nota en la densi-
tat de l’obra i, a parer meu, en una certa barre-
ja d’estils. La primera part recull l’estat de la
qüestió, amb una incidència especial a Pom-
peu Fabra i Joan Solà. Les referències, però,
abracen tots els estudis de la segona meitat del
segle XX ençà: des de Sanchis, Badia, Valor,

A Lacreu… fins a l’Institut Inter-
universitari de Filologia Valen-
ciana i la Gramàtica del català
contemporani, amb autors com
Josep M. Brucart o Sancho Cre-
mades. L’autor hi detecta una
evolució lògica de la norma de
Fabra però alhora un decanta-
ment menys justificat cap als usos
no valencians. Diria que Saragos-
sà se’n surt amb una anàlisi ex-
cel·lent que, tanmateix, peca d’as-
sagística en determinats capítols.
¿Com pot ser que en les conclu-
sions sobre Fabra no hi surtin de-
talls de la construcció estudiada
sinó excursos sobre els que “lli-

guen els gossos amb llonganisses”
o comentaris adreçats als que ac-
tuen “com si fórem el melic d’Eu-
ropa”?

La segona part recull el tracta-
ment alternatiu, en què Saragossà
destaca les propietats indispensa-
bles de l’ús bàsic i presenta com a
opcional l’ús secundari (dues bo-
les blanques i tres de negres… o
simplement tres negres). L’autor
també hi aporta un capítol final
dedicat primer a l’exposició di-
vulgativa de la construcció i, des-
prés, a demanar més treballs que
mostrin que “el valencià no és
l’ovella negra de la llengua”. ❋
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alí i Pla són els dos artistes
de l’Empordà que més tinta
han fet vessar al llarg dels

últims cinquanta anys. Potser massa
i tot: en la darrera dècada semblava
que era suficient haver-hi conviscut
un cap de setmana per escriure un
llibre sobre ells i donar-ne l’opinió
amb aires pontificals. Més que no
pas aclarir la seva biografia, una tal
acumulació de parers no hi ha apor-
tat més que confusió.

Convé, doncs, recobrar obres re-
dactades per persones que els cone-
gueren tant íntimament com prego-
na, encara més quan han esdevingut
gairebé canòniques. Amb tots els
seus clarobscurs, sens dubte una
d’aquestes és la que li dedicà a Salva-
dor Dalí la seva germana, recupera-
da en una versió que, mercès al tre-
ball de Mariona Sugranyes, podríem
considerar definitiva. En primer
lloc, perquè s’ha “volgut restaurar el
manuscrit original [...] en català, tal
com s’hauria d’haver publicat l’any
1949”. En segon, perquè s’ha decidit
mantenir “les pàgines que hi va afe-
gir l’autora el 1988”. I fer-ho, a més,
“amb una tipografia diferent per distingir to-
tes dues edicions”. Així, la seva visió, per més
que no canviï substancialment, esdevé més
completa, més acabada.

Sense que això suposés, i aquest punt és
clau a l’hora d’afrontar-ne la lectura, que els
quaranta anys servissin per llimar el seu in-
vencible subjectivisme. Perquè, hem de dir-
ho ben clar i alt, si bé convenim amb la cura-
dora que es tracta d’un “dels llibres més bells,
sensibles, intensos i vius que s’han escrit so-
bre la figura del pintor empordanès”, també
és un dels més parcials.
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Nascut com a vehement reacció a la publi-
cació de la Vida secreta de Salvador Dalí, en
què l’infinit afany de notorietat del pintor
l’empenyia a bescantar la seva família, la vi-
sió que Anna Maria ens ofereix de la vida del
seu germà, si bé no és tan “fictícia” i estrafeta
com la d’ell –la genialitat creativa de Salvador
era inimitable, i no només en pintura: “El
nen sempre deia que volia ser Napoleó”– sí
que és tan poc objectiva com la seva.

Mentre que l’un pretengué eliminar d’ar-
rel els innegables beneficis (econòmics i ar-
tístics) que li pervingueren de la seva família,

sense els quals no hauria esdevin-
gut l’artista que fou, ella, sentint-
se bandejada per Salvador, oferí
una versió tan acusadament ma-
niquea que se li acabà girant en
contra. Insistint fins a l’abús a
culpar els altres de l’evolució del
germà, la tendència a la simplifi-
cació posa en qüestió la credibili-
tat d’ altres parts de la narració.
    Si llegim Salvador Dalí vist per
la seva germana amb l’atenció i
cura que es mereix, no podrem
alliberar-nos de la impressió que,
tot i que ella no gosa referir-s’hi
en cap moment, allí on hi diu “els
surrealistes” hi vulgui dir “Gala”.
Tot i que ho és, també, més que
no pas una confrontació entre
creences (artístiques, però sobre-
tot morals: “el seu fanatisme, ca-
paç de destruir les bases que con-
figuren la moral i la bondat dels
éssers humans, era tan gran, que
s’indignaven només de veure un
món bo i pur tan oposat al seu”)
el que es fa patent és un enfronta-
ment irreconciliable entre dues

personalitats –més encara, entre
dues dones– fortíssimes.

Sense tenir present la colossal gelosia que
sentia Anna Maria per Gala, per aquella que
no únicament l’havia substituïda al cor del
seu germà, sinó, el que era molt més imper-
donable, en el centre neuràlgic de la seva
creació artística –cal no oblidar que ella havia
estat la protagonista principal de la major
part dels quadres del seu germà fins a l’apari-
ció de la seva rival–, creiem que no és possible
entendre prou bé aquest llibre, tan aconsella-
ble per al coneixement de la infància i l’ado-
lescència del gran geni. ❋

SALVADOR DALÍ
VIST PER LA
SEVA GERMANA
Anna Maria Dalí
Editorial:
Viena Edicions
(Barcelona, 2012)
Pàgines: 208
Preu: 19,50 euros

Anna Maria Dalí, al paisatge de la seva joventut / ARXIU




