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oques literatures nacio-
nals poden presumir de
tenir escriptors de talent i

un nombre destacat de lectors. Si
els francesos són criticats en tan-
tes coses, potser caldria enviar es-
pies de la conselleria d’Educació
per copiar el model i intentar in-
crementar l’índex de lectors de li-
teratura catalana perquè les xifres
fan feredat. L’únic del nostre país
que produeix una certa fidelitat
és una televisió que idiotitza des
de la seva mateixa endogàmia.

Aquest suplement el dediquem
al nou volum –en el seu cas el se-
gon– d’A la recerca del temps per-
dut, obra màxima de Marcel
Proust, de la literatura francesa i
segurament de la literatura mo-
derna. Ens arriba a través de la
brillant traducció de la nostra
companya Valèria Gaillard [fo-
to], que fa anys que es dedica a
aquesta epopeia, i que s’està pu-
blicant en paral·lel a la versió de
Pinto per a Viena Edicions.
Proust corona la millor literatura
de la història, que al segle XIX ha-
via tingut exponents de la vàlua
de Balzac, Zola, Stendhal, Hugo,
Baudelaire i els altres simbolistes.
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Proust s’enfila tan amunt, que la
literatura encara no s’ha recupe-
rat d’aquesta fita. Les dues ver-
sions –llàstima que no es coordi-
nessin les editorials amb la quan-
titat d’obres magnes que ens
manquen!– ens ofereixen el retrat
de Proust sobre la societat del seu
temps, més fidedigne que una fo-
tografia de Henri Cartier-Bres-
son. El gran fresc de la societat de
començament del segle XX, dels
seus paisatges de parcs i de salons,
oscil·la des de l’ambient burgès i
artístic en què es mouen el prota-
gonista narrador i el seu alter ego
Charles Swann fins als excèntrics
aristòcrates amb qui compartei-
xen la trama. Tot plegat és com
una catedral gòtica amb els de-
talls d’una maquinària de rellot-
geria. Els petits sentiments dels pro-
tagonistes et poden dur fins a la dis-
secció del dolor dins una obra plena
de referències, que demostren el
gran crític i amant de la tradició que
era Proust. Hem volgut reunir el co-
mentari del nou volum, a càrrec
d’un dels nostres crítics oficials, i
combinar-lo amb l’opinió d’alguns
dels escriptors més reputats del nos-
tre panorama. Un goig. ❋
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odríem declarar el Ripo-
llès reserva natural lexi-
cogràfica. Al programa

de l’última festa major de Sant
Joan de les Abadesses llegeixo
un paràgraf confegit amb ex-
pressions santjoanines que em
sembla un criptograma deli-
ciós: “Divenres, en tornant de
comprar, la meu mare, amb
aquei xixí que li ve, ens anava
atracaiant: –Goiteu, canaia:
mengeu-se el brenar, que que-
dareu prims com un cabei, si no
mengeu gota! Nosatres pudé en
rivíem, prò rè, al final ho som
prou fet.” Més enllà del ieisme
(aquei, atracaiant, canaia o ca-
bei), la concordança de gènere
(la meu mare) i els canvis mor-
fològics d’índole diversa (diven-
res, goiteu, mengeu-se, brenar,
pudé, rivíem, ho som prou fet), hi
destaca una expressió com xixí,
que no trobo a cap diccionari.
Els santjoanins deuen ser els

P únics catalans que, quan es po-
sen nerviosos, diuen que tenen
“un xixí de por”, volent dir un
neguit, un desassossec. A Am-
posta vaig sentir a parlar del xit-
xi per referir-se a la carn tallada
que donen als nens, en el que em
semblà una variant clara de les
xixines (carn picolada). L’Alco-
ver Moll recull una mosca de
l’oliva anomenada xitxi i Coro-
mines n’esmena l’accentuació.
Diu que és xitxí (o tatxí) i espe-
cifica que és un cuc rosegador
d’oliveres, dipositat als arbres
per una mosca. No sé pas si xixí,
però un cert neguit sí que em
provoca. De tots els verbs que he
après al Ripollès, el que més
m’agrada és escorniflar, un si-
nònim de ficar el nas, fer el tafa-
ner, de sonoritat cinematogràfi-
ca (hi ensumo crispetes, què vo-
leu). L’Alcover en diu “adquirir
notícies allà on no cal”. Pur pe-
riodisme. ❋
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