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e totes les coses desgra-
ciades que li han passat
al país durant els últims

anys, dins el territori de la cultura,
la que m’ha semblat més dolorosa
ha estat la destitució de Vicenç
Altaió a Santa Mònica. Supervi-
vent de mil batalles, el poeta havia
resistit dins la Generalitat des dels
anys assenyats de Joan Guitart
fins a la convivència amb Tresser-
ras –una llumenera– sense obli-
dar aquella maragallada que va
ser instal·lar de consellera Cateri-
na Mieras, que se li va tirar a la ju-
gular. Amb vents favorables o ad-
versos, Altaió ha desplegat el seu
catàleg de modernitat i un estil ci-
vilitzat, en què l’argumentació i
l’amabilitat són prioritàries.
L’admirava des dels anys setanta,
quan ja era el més modern en el
territori de la cultureta. Ell era di-
ferent, amb criteri i originalitat
fins al marasme, fins a superar-se
en cada salt mortal. Des dels anys
de Sabadell el consideràvem un
mite. A més, tenia les portes ober-
tes dels seus estudis plens d’idees,
una olla exprés, amb projectes
complicats, que sempre ha dut a
port, en llargs períodes.
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   Altaió és un d’aquells personat-
ges que et fa il·lusió haver cone-
gut, un home brillant i amb el cer-
vell àgil. Quan el van treure, li
vaig trucar per dir-li que li havien
fet un favor, que recuperaria tot el
temps per desenvolupar una obra
personal, que ha patit massa a
causa de l’esforç col·lectiu, d’un
nacionalisme que ell ha entès
com un projecte cultural no im-
provisat. Sense deixar-nos temps
de reaccionar, però, s’ha reinven-
tat com a Casanova dins l’espec-
tacular film del bruixot Albert
Serra i ha reunit un nou volum
del traficant en un llibre que l’edi-
torial Comanegra ha dissenyat
com una guia telefònica. Encert.
    Fa anys li vaig preguntar a Alge-
sires a un dels biògrafs i col·labo-
radors del Camarón com havien
aconseguit que interpretés amb
tant encert García Lorca. Ricardo
Pachón ens va dir que el Camarón
hauria cantat bé fins la guia tele-
fònica. Finalment, tinc el llibre a
les mans: Altaió fa patxoca en so-
litari, condensadament poètic. Sé
que, com altres coses del mestre,
em servirà per aprendre, per créi-
xer, per valorar-lo més. ❋

A
Altaió desplega
el seu catàleg
de modernitat i
un estil on
l’argumentació i
l’amabilitat són
prioritàries

olivella, a la Conca de
Barberà, és la capital
mundial de la parla xipe-

lla, un subdialecte del català que
tendim a associar amb la i, per-
què els seus parlants transfor-
men les es dels plurals femenins
en is. A Solivella hi ha homis i
donis, lis gallinis tenen potis i
quan fan sonar les matraques,
un costum sorollós que mante-
nen amb fervor, en diuen lis ma-
traquis. Durant anys, els pobles
del voltant se’n reien, d’aquesta
i tan exòtica, però ara els solive-
llencs i, sobretot, lis solivellen-
quis, han descobert el valor de
tenir un tret diferencial com
aquest i no només no se n’ama-
guen sinó que en llueixen tant
com poden.

Hi ha altres perles lèxiques
que criden l’atenció, a Solivella.
Per exemple, els apel·latius una
mica despectius. Maixant vol
dir entremaliat, xafarot equival

S a xafarder, un cultiot és un dro-
po, un garrut és un coix (i potser
veí de Blancafort), una xorxa és
una dona bruta i un xiquet mal-
mirrós és malaltís. Però l’apel-
latiu que em crida més l’atenció
és el que apliquen a les noies que
no vesteixen com cal: salsenca.
Una noia s’ho sent a dir si va
pengim-penjam, amb un aspec-
te digne de casa okupa, i la pa-
raula no guarda cap relació amb
la música salsa ni tampoc, crec,
amb cap salsa de cuina. Però és
l’última cosa que una solive-
llenca es voldria sentir dir, per-
què això significaria que no no-
més no va a la moda, sinó que
vesteix ressangos, és a dir, roba
més vella que l’anar a peu. I a
Solivella l’única cosa que els
agrada fer a peu és la passejada,
que és com anomenen el viatge
de nuvis. Cap núvia no hi aniria
mai vestida d’una manera que li
poguessin cridar: salsenca! ❋
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Salsenca?
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