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LINGÜÍSTICA DAVID PALOMA

Sempre Fabra
res col·loquis internacionals sobre la
lingüística de Pompeu Fabra han
deixat fins ara un ventall molt inte-

ressant de contribucions acadèmiques. L’úl-
tim d’aquests col·loquis va tenir lloc a Tarra-
gona el desembre del 2008: fins ara no han
sortit publicats els 44 textos que s’hi van
presentar. El retard és potser excessiu,
sobretot perquè s’havien anunciat altres
terminis.

En qualsevol cas, gairebé la meitat dels ar-
ticles s’interessen per aspectes històrics i so-
cials, entre els quals destaco l’estudi excel-
lent de Jordi Ginebra sobre l’acció d’Antoni
Rovira i Virgili com a mostra de la implan-
tació social del fabrisme, i també la descrip-
ció i explicació que fa Xavier Rull de les res-

T senyes aparegudes a la premsa
de les primeres obres del mestre
(1891-1918). La primera part
del llibre inclou, així mateix, al-
gunes intervencions de la taula
rodona dedicada a la qualitat
lingüística en els mitjans de co-
municació.

La segona part se centra en as-
pectes gramaticals i la tercera,
en aspectes lexicogràfics. Tots
els treballs són “acadèmicament
solvents”, en paraules de Miquel
Àngel Pradilla, president del
col·loqui del 2008 i també editor
de l’obra. Recomano als lectors
interessats en l’estudi de la lin-

güística de Pompeu Fabra –que,
afortunadament, encara n’hi ha
força– que no es perdin els dos
treballs de Joan Costa, en espe-
cial el de l’ús de les preposicions
per i per a, així com l’anàlisi sis-
temàtica que fa Imma Creus de
les observacions ortoèpiques de
Fabra contingudes en les Con-
verses filològiques.

En la mateixa línia, Joan Julià-
Muné aborda amb gran rigor la
fonamentació ortològica de Fa-
bra i les aplicacions de Coromi-
nes. Aquesta va ser una de les
ponències estrella del col·loqui
de fa cinc anys. ❋

FABRA, ENCARA
Miquel Àngel
Pradilla (editor)
Editorial: Institut
d’Estudis Catalans
Pàgines: 510
Preu: 42 euros

iari d’Escània i Univers en-
dins reuneix en un sol vo-
lum dos vessants de l’obra

d’Enric Casasses que encara no
s’han estudiat i reconegut prou:  la
prosa i el poema llarg.  Alguna hora
s’hauran d’estudiar a fons les con-
tribucions valuoses que ha fet el
nostre autor a la construcció del
poema llarg contemporani, el poe-
ma en prosa i la prosa de no ficció.     
   El llibre aplega dos textos escrits
entre juny i juliol del 1980, durant
una estada al llogaret de Kilinge i
l’entorn de la província d’Escània i
la regió de Götaland, al sud de Suè-
cia, i veuen ara la llum perquè du-
rant anys el poema s’havia extraviat,
de manera que el díptic quedava in-
conclús.  

Casasses desesperava tant de tor-
nar a trobar la part que faltava que,
cap al 1999, va escriure una suite de
8 composicions titulada Alguns des-
tins possibles i altres possibilitats del
poema perdut dit ‘Univers endins’,
que es recull en un apèndix final,
juntament amb una traducció de Si
sóc mentider, d’Edith Södergran
(1892-1923), la poeta finesa de llen-
gua sueca.

Un “llibre doble”
En el pròleg, Ara ve.  Història del
diari i l’univers, l’autor descriu el vo-
lum com “un llibre doble” i acaba de
reblar el clau advertint-nos que “no
s’assemblen gens però van junts.” 
Efectivament, són dos textos autò-
noms i escrits en paral·lel, però sí
que tenen certs punts en comú.  En
certs moments, el diari és autorefe-
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“Abans de la resignació general”
DIETARI D. SAM ABRAMS

rencial i ens remet explícitament al
poema (no us perdeu l’esplèndid
apunt de poètica a les pàgines 82 i
83), i el poema, per la seva banda,
comparteix amb el diari alguns
nuclis temàtics.  Ara bé, al capda-
vall, són dos textos independents i
part del repte i la gràcia de la lectu-
ra del llibre és aquesta contigüitat
dialèctica o problemàtica.

Plantejament oposat   
De fet, els dos textos parteixen d’un
plantejament artístic oposat.  Les 22
anotacions del dietari parteixen
d’una clara voluntat d’alentiment
del temps per mitjà de la particula-
rització i la matisació, mentre els 862
pentasíl·labs del poema van en sentit
contrari i tendeixen a la trepidació i
la universalització. Cal assenyalar
que sovint la prosa del diari apunta
cap a la poetització mentre el vers
del poema es prosaïtza.
    El lloc on es troben cara a cara el
diari i el poema és l’ambició del con-
tingut, una ambició dissimulada per
la irònica càrrega de proximitat, ca-
lidesa i desimboltura, marca de la
casa Casasses.  Tots dos textos, com
qui no vol la cosa, ens obliguen a re-
flexionar sobre una sèrie de qües-
tions fonamentals, com ara el pas del
temps, la mort, la transcendència, la
natura, l’ecologia, la civilització, la
comunitat, la solitud, el desplaça-
ment, el progrés, la modernitat, la
història, la tradició, l’amor, la felici-
tat, la llibertat, la revolució, la justí-
cia, la psicologia, l’antropologia, la
cultura, l’art, la llengua...  
    I tot en només 134 pàgines. ❋

DIARI D’ESCÀNIA I
UNIVERS ENDINS
Enric Casasses
Editorial: Empúries
(Barcelona, 2013)
Pàgines: 134
Preu: 16 euros

Enric Casasses
ha publicat un llibre

meitat dietari i
meitat poemari

ORIOL DURAN




