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LINGÜÍSTICA DAVID PALOMA

usqueu tantes obres de referència
com pugueu en el terreny de la llen-
gua catalana: enlloc no trobareu una

descripció dels patrons entonatius dels dife-
rents dialectes catalans. Us hi acostareu si ac-
cediu a l’Atles interactiu de l’entonació del ca-
talà (prosodia.upf.edu/ atlesentonacio), pe-
rò fareu diana si consulteu l’obra que resse-
nyem. Deu especialistes reconeguts, setanta
poblacions enquestades de tot el domini lin-
güístic. Potser l’únic inconvenient és el nom-
bre d’informants, que a parer meu hauria
d’haver estat més representatiu: n’hi ha no-
més dos per població enquestada.

L’obra vol ser entenedora per al gran pú-
blic, i en general ho aconsegueix. Hi ha un
glossari final, per exemple, que inclou la defi-
nició dels termes tècnics utilitzats (hi falta

B Som el que entonem
dendograma, map task...). S’ha tingut l’encert
d’adaptar el sistema de transcripció prosòdi-
ca Catalan ToBI a un estàndard senzill, sense
abreviacions ni asteriscos, i amb una línia
que descriu els moviments entonatius de ca-
da seqüència.

La part central del llibre són sis capítols, els
dels sis dialectes de la llengua catalana orde-
nats pel nombre de parlants: central, valen-
cià, balear, nord-occidental, septentrional i
alguerès. Cada capítol té la mateixa estructu-
ra: una síntesi dels estudis publicats sobre el
dialecte en qüestió i una descripció de les di-

ferents entonacions segons les modalitats
oracionals declarativa, interrogativa, impe-
rativa i vocativa. Els tipus d’exemples són els
mateixos entre els dialectes, per bé que en
central cridin Maria! i en balear, Margalida!

Els capítols més interessants són potser el
vuit i el nou. En aquell hi ha una presentació
cartografiada i en color dels resultats dialec-
tals per als grups de frase principals en totes
les poblacions enquestades. En aquest es tra-
cen les isoglosses prosòdiques de la llengua
catalana.

Algunes conclusions fan obrir els ulls: te-
nim sis dialectes però cinc grups entonatius,
el tortosí actua com el valencià, el septentrio-
nal (i no l’alguerès) és el dialecte prosòdica-
ment més allunyat de la resta, etcètera. Una
obra excepcional. ❋
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xen les formulacions clàssiques que ja s’ha-
vien demostrat racionalment inapel·lables.
La introducció del traductor, el promete-
dor Roger Aluja, és, en aquest sentit, clara,
didàctica i francament recomanable; com
la col·lecció editorial, que s’atreveix a pu-
blicar els textos clàssics grecollatins en edi-
ció bilingüe demostrant, al seu torn, que
cal no acovardir-se davant la mediocritat
diglòssica que ens envolta.

Tenim, doncs, que aquest llibret ens és
útil perquè ens ensenya a raonar i a fer un
discurs ben travat i allunyat del benpensa-
tisme estètic circumdant, perquè es riu
sense complexos del rigor mortis dels pos-
tissos.

Però hi ha més, encara. Aquest Elogi de la
calvície transcendeix la recuperació fi-

lològica d’un text antic, precursor
de les nostres disputes i diàlegs

medievals –La disputa de l’ase,
de Turmeda, o l’anònima Dis-

putació d’en Buch ab son ca-
vall– o dels internacionals
Elogi de la follia, d’Erasme
de Rotterdam o A modest
proposal, de Jonathan
Swift, per citar alguns ex-
emples, i ens acara a la
ximpleria de no veure
que més enllà del nas de
la mediocritat ambiental
hi ha un geni que respira.
Se m’acut, com a mostra,

que ja deu fer vint-i-cinc
anys a Torelló hi havia
una Associació de Joves
Calbs que continuava
demostrant la certesa
de la paradoxa. ❋

és enllà de la gracieta, la ironia defi-
neix la intel·ligència com més enllà
de l’esterrossada, sense sembra no

hi ha fruit. I si no s’entén, és que l’asfalt i les
interconnexions que ens enlluernen ens sol-
den els peus i ens enreixen l’intel·lecte.

“Atrevir-se a pensar, a anar més enllà de les
modes” és una frase que avui no té cap més
sentit que la repetició d’un tòpic o l’estampi-
da –en anglès!– al pit d’una samarreta. L’ato-
mització dels eslògans té aquest risc i ens hi
hem llançat com un simi al damunt d’una
banana.

Seguint Sinesi de Cirene (s. IV aC), aquesta
regressió a l’estat primari de l’Homo sapiens
seria una conseqüència del culte al cos, que
ell representa amb l’elogi de la cabellera
que, amb aquest Elogi de la calvície,
refuta.

L’encomi paradoxal, aquesta
lloança desconcertant, que
ens explica acadèmicament
la introducció, no n’és pas
perquè lloï allò que en
principi hauria de ser dig-
ne de blasme, sinó per-
què el blasme hauria de
dirigir-se a l’empreso-
nament de la intel·li-
gència sota les lleis cor-
ruptores de la naturale-
sa: els déus, calbs; i les
bèsties, peludes.

L’argumentació pot
semblar de riure, però
la consistència de
l’autoritat on Sinesi
recolza el discurs
–Homer, Sòcrates,
Plató, Xenofont,
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Mediocres del món: atreviu-vos a ser savis!
Aristòtil, Epicur, Apol·loni, Plutarc, Diòge-
nes Laerci...– hauria de posar en guàrdia l’il-
lús modern que volgués reptar-lo sense des-
muntar de soca-rel una de les idees amb més
èxit de la història humana: la linealitat cor-
ruptora que va de la terra fins al cel amb els
estats de l’ànima, la bellesa, la religiositat i to-
ta la pesca que se’n deriva.

Retòricament, el discurs és impecable.
L’estructura interna d’aquesta mostra del gè-
nere epidíctic i la manera com refuta la false-
dat del discurs favorable als cabells seguei- ELOGI
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