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uatre recomana-
cions, quatre, en

un final d’any certa-
ment espectacular
per a la literatura i la
llengua catalanes.

S’ajunten, en les prestatgeries de no-
vetats, quatre obres singulars, robus-
tes, fruit de molts anys de treballs i es-
forços, de bogeries individuals, d’obce-
cació lingüística, de col·lectives apor-
tacions. Comencem per la primera,
que és i serà criticada, que té punts on
tots ens atrevim a opinar i que tots
hauríem de tenir a l’abast no pas per
una simple consulta de dubtes sinó
per comprovar (hauríem de palpar-la)
que la llengua es manté viva i sòlida,
cent anys després de la gramàtica de
Fabra. La de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, prescriptiva i exhaustiva, arriba
després de la polèmica dels diacrítics i
també genera discussió. Devem ser el
país del món que més es pot barallar
per l’ortografia i la sintaxi, amb permís
dels francesos. Deia “bogeria indivi-
dual”. És el cas de Miquel Desclot i el
Cançoner de Petrarca, en la primera

edició sencera que s’edita en català.
Amb més o menys dedicació, Desclot
ha trigat més de vint anys a llegir, inte-
rioritzar, estudiar i traduir els quasi vuit
mil versos del poeta toscà, una tasca
que, com va dir Josep Lluch, editor del
Grup 62, “és una fita històrica”. Com
ho és, també, la primera publicació en
paper del digital Núvol, que ja havia
editat plaquettes, opuscles, estudis,
assaigs i narracions en format electrò-
nic (amb un disseny elegant i discret,
eficaç i sòlid) i que ara debuta com a
“casa editrice” amb totes les traducci-
ons de Shakespeare que ha fet Joan
Sellent al llarg de la seva carrera. Uns
textos fonamentals, per ser de qui són
i perquè Sellent ens els fa arribar a peu
d’escenari, amb devoció per la llengua i
apassionament pel teatre. I, “last but
not least”, l’inici de l’obra (quasi) com-
pleta de Carner, recollida, analitzada i
anotada per Jaume Coll, filòleg de pes,
marmessor literari i conversador insa-
dollable, que assenta les bases d’un
treball herculi. Quatre peces impres-
cindibles, necessàries. Quatre regals
que són un tresor.
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Keep calm
Josep Maria Fonalleras

Quatre
tresors

Quatre obres singulars, quatre
peces necessàries. Quatre
regals en un final d’any
espectacular per a la literatura
i la llengua catalanes

La punxa d’en Jap
Joan Antoni Poch

imecres a la tarda, dues hores i
vint minuts per cobrir la dis-
tància amb cotxe entre els es-

tudis d’El Punt Avui Televisió a Sant
Just Desvern i casa meva, a Mataró.
Un trajecte que en condicions nor-
mals, vull dir si només sóc jo i uns
quants més a la carretera, es fa en
trenta-cinc minuts, posem-ne quaran-
ta. A la ràdio retransmetien obra pia-
nística d’Enric Granados. Em va sem-
blar la integral completa. Bé, es veu
que ens n’hem d’alegrar: que hi hagi
cues és indicatiu que l’economia fun-
ciona, que la gent es transporta d’un
cantó a l’altre no perquè hagi sortit a
passeig sinó perquè va i ve de treba-
llar. O perquè va a consumir: s’acosta
Nadal, i els comerços i grans centres
comercials de Barcelona o Badalona
atrauen motoritzats del veïnat urbà.
Abans, un embús com aquest incitava
els conductors a mostrar impaciència
a còpia de tocar el clàxon. Ara l’instru-
ment musical dels cotxes es manté en
silenci. Unes tonades infantils de Gra-
nados, obra de joventut. Miro els pilots
aturats en paral·lel a mi: cara de resig-
nació. Només resignació? Haurien
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d’estar eufòrics i engegar la trompete-
ria. L’economia avança en proporció
contrària a la cua.

L’altre dia em van censurar: “Em
pensava que eres un usuari del trans-
port públic.” Ho vaig ser, en exclusiva,
quan tenia la feina a Barcelona. Ara a
Barcelona no hi haig d’anar a fer res,
laboralment parlant, i per arribar als
extraradis de Sant Just Desvern o
Sant Joan Despí, que és on se situen
els estudis televisius que per ara em
reclamen, l’automòbil és imprescindi-
ble. Em fan gràcia els que aconsellen
la combinació de trens, metros i auto-
busos perquè són els mateixos que la-

menten que no hi hagi prou trens, me-
tros i autobusos. Tinc Granollers al
costat. Un dia hi vaig anar amb auto-
bús. No hi arribàvem mai i hauria po-
gut comptar una a una les fulles dels
arbres del paisatge que vam travessar.
La ràdio ofereix una peça de Granados
pensada per a un piano Cateura. Què
és un piano Cateura?

D’anada, sempre em situo al carril
esquerre de la ronda de Dalt. De torna-
da, al dret. He observat que, sobretot
aquest últim, és el més ràpid. És veri-
tat que s’hi incorporen molts cotxes,
però també ho és que en surten molts
més. No m’hauria pensat mai fer
aquestes consideracions de conductor
calculador i expert, jo que al volant sóc
un patata. Les cues uniformitzen: sen-
se capacitat de maniobrar, és un pata-
ta el que condueix un Ferrari. Hi ha
un Ferrari davant meu. Fins que no
surt de la ronda, Granados deixa la pe-
ça inacabada.

Baldomer Cateura (Palamós, 1856-
Barcelona, 1929). Comercial, agent de
duanes i melòman, es va inventar la
mandolina espanyola i un piano de
quatre pedals. Les cues et fan savi.

“Recomanen el
transport públic els
que deploren que
no n’hi hagi prou

Manuel Cuyàs
Vuits i nous

Piano de cua




