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l darrer llibre de Meritxell Sales To-
màs, Les pedres parlen, gaudeix de
l’homenatge, del joc literari i de la

poesia sense impostura. Amb una obra cohe-
rent de principi a fi, Sales es val d’un llenguat-
ge sense manies ni erudicions de saló, en un
diàleg que transcorre per un “camí de rutes
amigues” on ressonen els hereus del beatnik
en l’underground barceloní dels anys 80. De
Jordi Pope (“N’he fet un poema, / de la meva
por”) a Pere Marcilla, fent possible que el
“misticisme llibertari” de Jesús Lizano sigui
aquí un nou “misticisme casolà”.

La primera de les tres parts del llibre, Camí
de les rutes amigues, indica el pols i el propòsit,
amb versos de metre menor que gaudeixen
trobant el ritme i la paraula més adient. De
fet, de manera gairebé literal, el text queda lli-
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Els vells temps són ara

POESIA ESTEVE PLANTADA

gat per mots clau –com les formigues de Pa-
passeit– que ressegueixen el fil de la nostra
experiència com a lectors.

Així, de la vivesa de l’amor (“amaria per ço
que no morís, com sia que desamor sia mort,
e amor sia vida”, que digué Llull) passem a la
paraula, dibuixada pel sabó de rentar els
plats, en una primera connexió entre el pòsit
de la tradició i un reeixit costumisme naïf.
Precisa en la senzillesa (“Al pit, / els poetes / i
els amics, / al cor”), Sales parla de l’eternitat
de “les sirenes no creades per Magritte”, per
acabar removent les certeses del món que te-
nim (“És la mateixa pluja / dels cavernícoles, /
els del segle XXI / i els que estan a l’atur / i xo-
quen amb un mur.”).

En aquest sentit, els poemes s’aturen en la
descoberta de l’altre i en l’intent d’atrapar-lo,

més enllà del destí i del temps, furgant en el
trau que Borges ja va descriure (“El otro me
soñó, pero no me soñó rigurosamente”) i natu-
ralitzat sense objeccions: “El teu jo pansit /
marxa muntanya enllà / mirant-te de fit a fit.”
Perquè la revolució és aprendre a dansar amb
el temps: “He decidit / ser esclava... /que sense
ell / la llibertat no vull.”

La segona part, Som arma, conté vint-
i-cinc poemes en prosa. El canvi de vestit afe-
geix dosis de somieig i de màgia, amb la pre-
sència de mossèn Xemeneia, Perucho, Riba i
Baudelaire. Desacomplexada, hi trobem la
vida dels carrers, els errors de càlcul i una in-
trospecció transcendent que continua apro-
pant-se als lectors, sense deixar de furgar en la
memòria d’allò viscut i que encara cal gaudir
(“M’agrada molt que gairebé mai no parlem
dels vells perquè els vells temps són ara”).

La tercera part, La poesia no és mortal, tanca
el cercle del llibre amb dotze sonets que forti-
fiquen l’obra, amb noves cites (Max Ernst, Ig-
gy Pop, Merlin) i un paisatge poètic reviscolat
per la transcendència de La bragueta encalla-
da, el primer llibre d’Enric Casasses, la porta
d’entrada a un nou tombant de la literatura
catalana que, en el fons, vigoritzava el testi-
moni de la generació dels anys 80. Perquè la
poesia és el gest de cisellar el marbre (“La ma-
tèria té una ànima que lluita. / De Miquel Àn-
gel, ho sabem també: / dels blocs, la llibertat
com una fuita”), perquè viure és fer-ho a la
manera del jove Werther (“Sorprèn, de dir,
vergonya i silenci / perquè és real tot el que la
ment pensi / he tastat els teus ulls amb gosa-
dia”) i perquè escriure-ho és serrar els barrots
del temps per acabar sent part de l’ara
(“Quan ets presència i present tot va bé”).
Potser per això el darrer clam no pot ser més
que una gran porta oberta: “Amb retallades i
tot, a raig!” Fent viva la veu d’un futur que
haurà de tornar a fer possible el miracle de la
poesia. ❋
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ou textos de procedència diversa,
tres dels quals inèdits, formen el nou
volum de tema sociolingüístic que

signa Francesc Vallverdú. Els articles i les co-
municacions que s’hi apleguen abracen el
període 2002-2012, i l’autor en justifica la
publicació per l’efemèride del centenari de
les Normes ortogràfiques de l’Institut d’Estu-
dis Catalans.

La primera part del volum és pròpiament
sociolingüística: són cinc textos en què Vall-
verdú revisa alguns reptes de la sociolingüís-
tica, examina les idees sociolingüístiques
abans de les Normes del 1913 i carrega contra
l’extrapolació de mesures de política lingüís-
tica entre comunitats diferents.
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Llengües petites

En els dos últims textos, l’autor
s’endinsa en l’anàlisi de la vitalitat
de la llengua catalana des d’una
perspectiva de conjunt i detalla
els eixos d’un nou marc sociolin-
güístic per a la llengua catalana.
Explica, per exemple, alguns tò-
pics “que engavanyen els estudis
sociolingüístics” i arriba a con-
clusions potser polèmiques, com
la que en el món d’avui és igual
que una llengua tingui o no tingui
un estat al darrere, “si es tracta
d’una llengua petita”, perquè les
llengües petites tenen moltes difi-
cultats per sobreviure.

Vallverdú desplega sempre el ri-
gor imprescindible a què té acos-
tumats tots els seus lectors ja des
del 1974, quan va cofundar el
Grup Català de Sociolingüística.
    La segona part recull material
espars de caràcter sociocultural i
també un parell de textos sobre la
llengua en relació amb els mitjans
de comunicació. En aquest cas
valora si els mitjans audiovisuals
són agents contaminants, amb
apunts encertats sobre el neopi-
tarrisme, i estudia el contacte de
llengües en la televisió partint de
l’experiència de TV3. ❋
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