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anel Gibert Vallès (1966) és un
reusenc arrelat a Andorra, on ha
portat, i porta, una gran activi-

tat cultural. Com a escriptor és autor de
diversos relats, un bon nombre dels quals
ha recollit al volum Vertigen. Vint-i-set
contes dintre d’un laberint (Límits, 2017), i
de quatre poemaris. El darrer, A l’ombra
del solstici, publicat a l’Editorial Andorra,
com els dos anteriors, Quadern d’Arans i
Blaus a la deriva, està format per seixanta-
cinc haikus acompanyats de tretze il·lus-
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Llacs de Tristaina, un magnífic paratge de la natura andorran

Un cant
a la natura

tracions de Sergi Mas (1930), barceloní
arrelat a Andorra i un dels intel·lectuals
més polifacètics i reconeguts del país piri-
nenc (escriptor, escultor, ceramista, grava-
dor, estudiós de l’art...) Les tretze il·lustra-
cions corresponen a tretze dels seixanta-
cinc poemes del volum i són esclats de co-
lor que reflecteixen i amplien, amb gran
encert, els mots justos i precisos dels hai-
kus triats per l’artista. Són aquarel·les amb
tècnica mixta, la qual cosa li permet de
matisar colors, llums, paisatges..., natura,
en definitiva.

Perquè els haikus de Gibert, com també
s’esdevé sovint a la tradició oriental, són
un cant sintètic, però rotund, a la natura,
amb tota la diversitat d’éssers i de fenò-
mens que la formen. És per això que hi
trobem arbres i arbustos, animals, vents...
Sempre amb el nom precís, mai el genèric:

Els clàssics i Raimon
l doctor Josep Palomero és tota una
autoritat lingüística en l’àmbit dels
Països Catalans i de manera especial

al País Valencià, donat que és membre de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, on
ocupa l’actual vicepresidència. Escriptor
prolífic, té una extensa obra literària publi-
cada en camps tan diversos com la poesia,
la narrativa, el teatre, la crítica literària i la
recerca històrica: sobre Borriana, la seva
població natal i vital; treballs divulgatius...
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ASSAIG SALVADOR DOMÈNECH I DOMÈNECH

D’aquesta obra, Raimon, Ausiàs March i
altres clàssics, Josep Palomero n’és curador:
ha redactat la introducció, les versions mo-
dernes dels clàssics i un molt útil apartat de
recursos didàctics. Amb la finalitat de con-
textualització, el llibre inclou extractes
(breus però significatius) de la vida i obra
d’autors com ara Jaume Roig, Anselm Tur-
meda, Bernat Metge, Joan Roig de Core-
lla..., però sobretot s’esplaia en els textos
musicats pel cantant Raimon, on surten

també personalitats com ara Jordi de Sant
Jordi, Joan Timoneda, Valeri Fuster, Francí
Guerau..., tot i que l’estrella és l’eminent i ex-
cepcional Ausiàs March.

Palomero ha fet una feina impagable en
facilitar la comprensió al lector de l’expres-
sió escrita medieval amb la nostra parla
contemporània. És d’agrair la tasca de for-
miga en els àmbits lèxic, estilístic, morfolò-
gic, sintàctic, de rima... sobre els textos
triats. Això comporta que sigui una eina di-
dàctica de primer ordre per als docents.
Que ric esdevé el vademècum de propostes
de comentaris de textos, exemples de tècni-
ques de versificació, exercicis de contingut
dels poemes (temes principals i secunda-
ris), aportant patrons per interpretar-los i
analitzar-los.

És interessant i apassionant quan tracta
el món de les figures retòriques. Les que
afecten la fonètica: al·literació, onomato-
peia, paronomàsia, sinèresi...; les que afec-
ten la sintaxi: anacolut, concatenació, hi-
pèrbaton, polisíndeton...; les que afecten el
significat: antífrasi, dilogia, metonímia, si-
nècdoque...; les que afecten la lògica del
discurs: anàfora, hipèrbole, perífrasi, pleo-
nasme...

A ulls d’un psicopedagog, el llibre no
hauria de faltar als departaments de llengua
catalana dels instituts del País Valencià, les
Illes i el Principat. I a totes les universitats
on tenen estudis de català. Recomanació fe-
faent, perquè és una obra on s’aprofundeix
fins al darrer detall.

Sens dubte, també és molt recomanable
per als seguidors de Raimon i dels que gau-
dim, regularment, visualitzant els seus ví-
deos per YouTube o allà on sigui. Proveu de
veure’ls amb la versió de Palomero al costat:
el llindar de satisfacció puja un esglaó més.
Comprovat! ❋

Raimon ha musicat
textos d’Ausiàs
March i altres
poetes clàssics
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beços, salzes, pruneres, freixes, gaverneres,
arços, galls fers, isards, guineus, orenetes,
cerç, torb, zèfir i un etcètera tan llarg com
vulgueu. Es tracta d’una natura gairebé
panteística, com apunta el lema introduc-
tori (excepcionalment, però significativa,
la dedicatòria tanca el llibre), d’Aristòtil:
“I alguns diuen que [l’ànima] està barreja-
da en el tot, i potser per això Tales també
va creure que tot és ple de déus.”

Assistim, doncs, a mesura que anem
llegint els poemes, al pas de les estacions,
als canvis de la natura, als cants i als sorolls
que la fan viva, a les aromes que l’embol-
callen... I ens hi anem endinsant, i ens
n’anem impregnant, fins a sentir-nos-en
part. I tot, com assenyala Carles Duarte al
pròleg, “amb mà precisa en l’exigent terri-
tori de la contenció absoluta, de la intuïció
prodigiosa, de l’emoció reclosa com una
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llàgrima de foc que ens convida a mirar
endins, a aturar el temps que llisca inexo-
rable i sovint vertiginós pel pendent dels
dies, i a escoltar la veu oculta dels arbres,
de la pluja, de les formes humils amb què
la natura a voltes es manifesta”.

Formalment, Gibert hi utilitza el model
dels tres versos femenins, defensat per
Carles Riba, i va més enllà, “per accentuar
la nuesa i la simplicitat del text per refor-
çar-ne l’essencialitat”, com assenyala amb
encert Duarte: hi prescindeix de qualsevol
signe de puntuació, incloses les majúscu-
les. Aquesta opció, afegida a l’ús sovintejat
dels encavallaments, fa que en més d’una
ocasió haguem de rellegir el poema, però
no ens reca, no ens sap cap greu, perquè la
brevetat, la capacitat de síntesi, la riquesa
del vocabulari, ens conviden a rellegir no
només alguns poemes, sinó tot el llibre. ❋

Un regal
elegant

ASSAIG XAVIER COROMINA

iu Sèneca al final del capítol XI del
primer llibre Dels beneficis que
hem de parar compte que “tot vo-

lent enviar coses agradables, no reprotxem
a ningú el seu mal, com si enviàvem vi a
l’embriagós i medicines al malaltís. Car el
present comença a ésser un insult quan s’hi
veu una al·lusió a un defecte del qui el rep”.
Parin compte, doncs, de no oferir el llibre
de Marc Giró a ningú que no el mereixi i
regalin-lo tenint present les observacions
que ens hi anota a propòsit dels regals: “Hi
ha una norma general que assegura que els
regals s’agraeixen i punt, perquè el que
compta és el gest. Un regal és una ofrena,
una ofrena que fem als altres per demos-
trar-los agraïment o estimació. [...] Moltes
vegades ens regalen coses per fer-nos partí-
cips d’un sistema imaginari, d’una estètica.
La persona que regala ens vol incloure en el
seu món perquè ens té en bona estima.”

Estimin i regalin aquest Manual de bones
maneres. Com sobreviure en societat al segle
XXI i quedaran bé i simpàtics, perquè,
sense cap pretensió literària, el llibre està
força més ben escrit que els manuals de
circumstàncies que solen publicar-se
aprofitant l’embranzida de qualsevol efe-
mèride o estat d’opinió. Com que tampoc
no es tracta d’un assaig ni d’un tractat so-
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bre les maneres de comportar-se a partir
dels paràmetres d’una classe social, d’uns
idearis polítics o d’unes creences religioses
predeterminats, els consells, els comenta-
ris o les indicacions que hi trobaran fugen
de l’adoctrinament o del catecisme de les
normes d’urbanitat del règim escolar del
nacionalcatolicisme que enyora la contra-
reforma educativa que avui postula l’oli-
garquia espanyola i els seus acòlits cata-
lans. Per això, tant fuig dels aforismes des-
cordats com de les sentències lapidàries i
es fa tan proper com el germà gran o el tiet
conco que, com que ha corregut món, ens
aconsella sense complexos sobre gairebé
tot allò que ens convé saber per ni fer el ri-
dícul ni impedir que el món rutlli d’una
manera civilitzada. Són consells que ac-
tualitzen el sentit comú d’aspectes tan bà-
sics del comportament com els que desen-

volupa als títols: La família (“Els avis ja no
són el que eren”), L’amistat (“No confon-
gueu l’amistat amb la màfia”), L’amor
(“Les exparelles: trobada amb un ex i la se-
va nova parella”), L’homosexualitat
(“Tractar amb gais”), Els nadons (“Una
advertència al personal sanitari”), Els nens
(“Coses que un nen hauria de saber abans
d’anar a l’institut”), Els pares les mares i els
professors (“Consells per a pares i mares
que ploren quan deixen els seus fills el pri-
mer dia d’escola”), Els enterraments, Les
manifestacions, Les selfies, Anar a votar, Al
supermercat, Sorolls, tos i caramelets al tea-
tre, El tracte amb els veïns, Fer esport, Fer
pudor de suat, Dormir, Els petons, Els elogis
i les floretes, Llicència per passar de tot, Els
pixapins, Bones maneres al volant... En fi,
gairebé tres-cents consells de bon regalar i
millor regalar-se. ❋
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