
5
1 7 . 0 1 . 2 0 1 4

 paraules em convides, Ramon
Solsona escriu que sant Antoni
“és un dels pesos pesants del

santoral”. Primer perquè tradicional-
ment el 17 de gener “era la gran diada
de l’hivern, gairebé com un segon Na-
dal”. I segon perquè sant Antoni ha ge-
nerat una iconografia àmplia i “un
gruix ingent de cultura popular”. Sant
Antoni era el protector del bestiar i
sempre ha tingut molta devoció, sobre-
tot en l’àmbit rural.

A propòsit de la pronunciació de la t
de sant davant de mot començat amb
vocal, Pompeu Fabra va escriure una
conversa filològica l’11 de març del
1923 per assenyalar un defecte de pro-
nunciació freqüent que consistia a dir
sanilari (en lloc de sant Hilari, amb t) i
sanandreu (en lloc de sant Andreu, amb
t). A la Contribució del 1898 ja els havia
esmentat. Més endavant, el 1912, Fabra
hi va afegir sant Antoni. Són prou cone-
gudes les santantonades o santantonàs,
una de les festes teatralizades més anti-
gues del país. Per la forma dels mots
desprenem que, davant d’Anton, la t de
sant s’hi sent ben clara.

Gràcies a la segona edició del No-
menclàtor oficial de toponímia major de
Catalunya, que inclou transcripció fo-
nètica, sabem que la t també sona a
Sant Adrià de Besòs, Sant Aniol de Fi-
nestres, Sant Iscle de Vallalta, Sant Agus-
tí de Lluçanès i Sant Hipòlit de Voltregà.
També sona a Sant Andreu (Salou, de la
Barca i de Llavaneres), Sant Hilari (Sa-
calm) i Sant Antoni de Vilamajor, però
en canvi no sona a Sant Esteve de la Sar-
ga. És l’Oficina d’Onomàstica de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, amb el visti-
plau del Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüística, l’autora d’aquestes in-
formacions.

Arribats aquí, em sembla agosarat
que es recomani pronunciar la t de
sant, en una elocució formal, si la pa-
raula següent comença en vocal. Fora
dels casos vistos, trobaríem un munt de
sants (històrics i catalans, per exemple)
amb una t muda: sant Auguri, sant
Ebonci, sant Idaci, sant Ot… ❋
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El so de la ‘t’
El foc i el dimoni treuen el cap durant
les festes de sant Antoni, anomenades
santantonades o santantonàs. La t de
la paraula sant hi sona ben clara. Però
no s’ha de sentir la t en tots els casos
que sant precedeix una paraula
començada en vocal.
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Viatge al cor
de la poesia

ordi Pàmias i Grau (Gissona-La
Segarra, 1938) ha publicat re-
centment el llibre de poemes, Al

cor del món (Edicions 62). El món poè-
tic que ens hi descriu no té res a veure
amb els seus registres anteriors, que se
centraven sobretot en la infància i els
records de les seves terres de Lleida.
Jordi Pàmias beu ara de noves fonts
que l’inspiren la construcció d’uns
versos tan frescos com els anteriors pe-
rò amb un sentit molt elevat de poesia.

Aquesta obra és el resultat de la ma-
duresa poètica d’un gran autor de les
lletres catalanes. L’ofici de poeta apa-
reix amb els seus versos més senzills
que donen força al seu
viatge al cor de la poe-
sia. Engrandeix la vida
quotidiana convertida
en poema amb versos
que mantenen el toc
màgic d’un Kavafis
quan versifica el món
perdut d’Alexandria.

Segurament, el poeta
grec ha il·luminat els
versos de poemes com
ara Efes i el temps antic:
“Al Pritaneu hi havia el
foc sagrat, / que els sa-
cerdots nodrien amb la
llenya. / Més que les
cendres ferides pel vent,
/ a Efes romanen les al-
tes columnes / dedica-
des a Àrtemis, deessa
protectora.”

Xavier Macià escriu
al pròleg del llibre: “Qui
conegui de prop la poe-
sia de Jordi Pàmias, o
senzillament que n’hagi llegit la trilo-
gia Terra, mite, àngel, potser es queda-
rà una mica sorprès, davant d’Al cor
del món.” Pàmias ha convertit un viat-
ge real de turista occidental, per
l’Orient i pel centre d’Europa, en un
viatge iniciàtic cap al cor del món.
Amb aquests versos senzills però plens
de matisos lluminosos es passeja per
Istanbul, la Capadòcia i la Banya d’Or.
Pàmias aconsegueix incloure en cada
poema no solament el flaix del mo-
ment, també les diverses olors, els
abundants gustos, els nombrosos co-
lors i els sumptuosos sons. Al poema
Mercat escriu: “Safrà finíssim –sol de
tarda, en pols–, / i a caramull, davant
la tenda, / àloe, benjuí, sàndal, canye-
lla... / Mercat de les espècies: compacta
/ avinguda d’olors. La pura gràcia /
sensual, a la vora del desmai.”

A través dels 29 poemes d’aquesta
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primera part entrem en contacte amb
un món allunyat del nostre amb la se-
va arquitectura, gastronomia i singu-
laritats les quals, per la seva màgia
poètica, s’apropen al món occidental.

Al poema Dansa veiem perfecta-
ment les imatges de l’ancestral ball
turc: “Continua la dansa, inexorable: /
el ràpid vol de les faldilles, / d’una
blancor enlluernadora, / el moviment
sincrònic dels planetes, / amb un llir
lleugeríssim, al voltant / de l’invisible
Sol. / Caramella i tambor marquen el
ritme.”

Els 21 poemes de la segona part gi-
ren entorn d’un viatge del poeta a Pra-

ga. Novament, l’autor es dedica a ob-
servar la vida com si fos un retratista i
d’aquí apareixen les llums i les ombres
d’un somni que viu al cor del món.
Reflexiona sobre el que veu, que és
molt i diferent, i d’aquí neix el poema
com un testimoni del temps i de la his-
tòria.

Els referents culturals de la ciutat so-
bresurten en els versos amb noms pro-
pis: Zweig, Kundera, Rilke, Kafka... I
fins i tot en el seu caminar sense pressa
troba una placeta dedicada a un beatle:
“En una placeta de Praga, John Len-
non / somriu a la paret, amb mil co-
lors. / Com si sortís d’un somni, / re-
neix a la llum fresca, matinal, / davant
els ulls de turistes nostàlgics.”

Jordi Pàmias, amb Al cor del món, ha
fet un viatge al cor de la poesia amb un
resultat realment impactant dins la se-
va obra poètica. ❋
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ha publicat ‘Al
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