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imecres passat es va
fer la presentació de
l’Any Sales Calders
Tísner al Saló de Cent

de l’Ajuntament de Barcelona,
i hi vaig anar empès per una
certa curiositat, i també per-
què un es desactiva ell mateix
el dret de criticar –en tots els
sentits del mot– si no fica el dit
a la llaga de les coses. Se sent a
dir, i fins i tot arriba a dir un
mateix, que aquesta mena
d’actes són vacus exercicis de
vanitat social, i una societat li-
terària es fa en primer lloc
d’obres consistents, però tam-
bé s’articula, o ho hauria de fer,
en afirmacions col·lectives des
d’on reconèixer els valors per-
sonals i els col·lectius.

A més de les autoritats –l’al-
calde i el conseller de Cultura–,
oficiaven la comissària de
l’any, la Laura Borràs, molt
professional i molt al seu lloc
–que vist com va tot plegat és
més que d’agrair–, i des d’un
altre ordre de coses, en Sam
Abrams, que va fer un discurs
programàtic de fons i, valgui la
reiteració, ple de càrregues de
profunditat davant de les quals
a un sempre li queda el dubte si
els interessats l’hauran entès,
o l’hauran volgut entendre.

Certament, tal com ara es-
tan les coses, el patrimoni lite-
rari de la llengua catalana no
cap dins de la Institució de les
Lletres Catalanes (ILC), i una
possibilitat respectable és po-

D
sar-lo sota la tutela de la Direc-
ció General de Patrimoni Cul-
tural, però n’hi ha una altra
que també caldria considerar:
engrandir la ILC, tant pel que
fa a les atribucions com al
pressupost, de manera que hi
càpiga el patrimoni literari. No
oblidem que en literatura, com
en les arts en general però pot-
ser de manera més clara que
en cap altra, patrimoni i crea-
ció estan lligats d’una manera
que no trobo exagerat dir-ne
indissoluble.

I els autors centenaris?
Els va quedar clar a qui perto-
cava que quan Sam Abrams re-
clama la consideració i la pre-
sència d’autors centenaris en
funció de la continuïtat d’una
societat cultural, reclama tam-
bé la consideració i la presèn-
cia dels autors vius? El lector
pensarà que tiro l’aigua al meu
molí, i no negaré que ja m’agra-
daria, però penso també en la
consistència d’una societat
cultural en general, i literària
en particular, tan depauperada
per diversos factors exposats
fins a la nàusea, al final dels
quals la crisi econòmica no fa
més que rematar el ferit.

En un aspecte més tècnic de
la qüestió, van ser exposats de
forma sumària els elements
comuns dels tres autors cente-
naris: formació, Guerra Civil,
exili i retorn com a gran argu-
ment, i també com a teló de

fons, i es van traçar grans trets
sobre les diferències entre ells:
la lleugeresa de Calders, de ve-
gades quasi infantil per la juga-
nera, contínua imaginació, pe-
rò mai banal, mai superficial;
la versatilitat també juganera
però amb d’altres continguts i
estil de Tísner, capaç de mou-
re’s des de la novel·la i la me-
morialística fins als mots en-
creuats; la consistència de
gran autor de Sales, malaura-
dament interferit per ell ma-
teix en el conjunt de la seva
obra per dues empreses que
destaquen amb massa força
sobre la resta: la feina crucial
com a editor i, sobretot, l’auto-
ria d’Incerta glòria, la novel·la
de referència en les lletres ca-
talanes sobre la Guerra Civil.

Sam Abrams va deixar
apuntada una altra qüestió
molt interessant: fins a quin
punt l’exili determina l’estil,
els continguts i el planteja-
ment de fons d’una obra literà-
ria. Només un any separa els
naixements dels tres autors
enguany centenaris dels d’Es-
priu i Teixidor, i dos del de Vi-
nyoli. Amb tot el rigor es pot
parlar de la mateixa generació;
i, fins i tot al marge dels gène-
res, semblen autors de dife-
rents cultures. És imaginable
Incerta glòria des de la immo-
bilitat interior? El callat i La
pell de brau des de l’exili? Val-
dria la pena debatre-ho a
fons. ❋

Avatars d’un any tricèfal
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MIQUEL DE PALOL

La parla ebrenca té un munt d’expressions que un barceloní com jo troba
excepcionals. Més enllà dels dobles sentits picants, com ara que les do-
nes a l’estiu no portin calces (mitges) o que els nens mengin xixi (carn pi-
cada, feta xixines), em criden l’atenció alguns derivats, clars exemples de
vitalitat lingüística. A Amposta sento dir “quina xalera!” Hauríem de re-
ivindicar el verb xalar, molt viu a Menorca, per exemple, que resulta cavall
guanyador a l’hora de substituir la locució “passar-s’ho bé” en comptes
de gaudir (més formal) o disfrutar (castellanisme flagrant cada cop més
incrustat a la parla majoritària). Si xerrem molt és que tenim xerrera;
doncs si xalem molt, xalera. Però el derivat que em crida més l’atenció és
l’escuranda. Tenir molta escuranda significa tenir l’aigüera plena de plats,
gots i olles per rentar. En bona part del domini lingüístic (a ses Illes, per
exemple) de “rentar els plats” en diuen escurar, de manera que l’escu-
randa en neix per derivació. Busco al DIEC tots els mots que acaben en
–anda i entre els 33 termes que em surten (d’alemanda a xicranda) n’hi
ha alguns que també deriven de verbs, com demanda o propaganda, pe-
rò cap d’ells no és un cas anàleg al de l’escuranda. Visca els rentaplats! ❋

MOTACIONS

Escuranda?
MÀRIUS SERRA

DEPORTADA

La inflación
Autors: José Luis
Sampedro
i Carlos Berzosa
Editorial: Debate
Pàgines: 235
Preu: 18,90 euros
Assaig en què
l’intel·lectual i

l’economista mostren al ciutadà el que
la ciència econòmica oficial prefereix
ignorar o emmascarar: la inflació, un
fantasma que semblava controlat.

El petit tigre
rugidor
Autor:
Reiner Zimnik
Traducció: Teresa
Guilleumes
Editorial: Viena
Pàgines: 80
Preu: 13,90 euros

Conte il·lustrat pel mateix autor polonès
que ens explica la història d’un petit
tigre que vol veure món però és caçat
per uns homes que el tanquen al zoo.

Del sentiment
tràgic de la vida
Autor: Miguel
de Unamuno
Traducció: 
Xavier Vilaró
Editorial: Pòrtic
Pàgines: 400
Preu: 21 euros

Versió catalana d’una de les grans
obres d’Unamuno, en què reflexiona
sobre el combat entre l’ànsia
d’immortalitat i la caducitat de l’home.

La cultura
catalana
Autor: Diversos
autors
Editorial: Base
Pàgines: 189
Preu: 18 euros
Amb textos de
Jaume Sobrequés

(que n’és director del volum), Ferran
Aisa i Maria-Lluïsa Pazos, aquesta obra
és una síntesi de les manifestacions
artístiques i culturals catalanes.

La caixa negra
Autor: Amos Oz
Traducció: 
Núria Parés
Editorial: Magrana
Pàgines: 287
Preu: 22 euros
Considerada per la
crítica com una de

les millors novel·les d’Amos Oz, l’autor
ens ofereix una obra epistolar que
mostra el desamor, el ressentiment i
l’odi entre l’Alex i la Ilana.

Persistència
del blanc titani
en temps dels
ametllers batuts
Autor: Abraham
Mohino Balet
Editorial: Viena
Pàgines: 96
Preu: 11 euros

Prologat per Sam Abrams, aquest llibre
de haikus va guanyar el premi Joan
Teixidor Ciutat d’Olot. Inclou la
traducció al japonès de Yoshihira Hioki.




