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E R U D I T S D ’ A Q U Í

Jordi Mir,
llengua

i toponímia
J O A Q U I M C O L L

N
at a Tremp el 1935, pro-
fessionalment s’ha dedi-
cat a la correcció i tra-
ducció de textos al català
en diferents editorials, i

com a investigador compta amb di-
verses recerques sobre llengua i to-
ponímia. Des de jove s’ha destacat
pel seu activisme en el món de l’ex-
cursionisme, l’ensenyament de la
llengua i el catalanisme cultural, i
per ser un divulgador eficaç en di-
versos mitjans de comunicació de
temes lingüístics, històrics i geo-
gràfics. A la premsa, a través de pu-
blicacions com ara Serra d’Or, Tele/es-
tel, Lo Raier, Cavall Fort i Tretzevents. En
ràdio, ha col·laborat en diverses
emissores amb cursos de català i te-
mes culturals i, en televisió, ha as-
sessorat programes de tanta audi-
ència com Vostè pregunta, Vostè jutja,
La vida en un xip, El joc del segle i L’in-
dret de la memòria. Fruit de les seves
intervencions en aquestes emissions
és el llibre Apunts d’un ciutadà (1998).

ESTUDIÓS DE POMPEU FABRA
El 1966 va guanyar el premi Eduard
Brossa de la Societat Catalana de
Geografia de l’IEC per l’estudi Els
noms de lloc del terme de Tremp (1983).
Amb Carles Albesa, és autor del po-
pular Diccionari d’esports de muntanya
(1998). Admirador i recopilador de
l’obra de Pompeu Fabra, ha publicat
el llibre Memòria de Pompeu Fabra
(1998), a banda de nombrosos arti-
cles i conferències sobre la figura de
l’eminent filòleg. Promotor i coor-
dinador de la miscel·lània Màrius
Torres en el record (1993) i autor d’al-
tres pròlegs en obres diverses. Al
llarg de la seva vida, ha estat cridat
a formar part del jurat en diversos
premis literaris, com ara Vent de
Port i Mercè Rodoreda.

Jordi Mir és un estudiós de la ri-
quesa geogràfica de Catalunya amb
treballs divulgats en nombroses
conferències i revistes especialitza-
des, i recollits en els llibres Llimiana
i l’ermita de Sant Andreu (1975), Indrets
de Catalunya (1978), Indrets de Catalu-
nya II (1979) i 75 postals trempolines
(1991), aquest darrer escrit amb
Francesc Prats. Excursionista amb
activitat intensa i exclusiva en totes
les comarques de parla catalana
amb centenars d’ascensions des de
l’Aneto fins al Canigó. Membre del
Comitè Català de Refugis i de co-
missions dedicades a destacar l’as-
pecte cultural de l’excursionisme,
com ara els centenaris de la nai-
xença de Joan Maragall i del poema
Canigó de Jacint Verdaguer i la Fla-
ma de la Llengua Catalana amb
motiu del Centenari de l’Excursio-
nisme Català. Ha estat l’iniciador i
el coordinador, des del 1976 al
1983, de la pàgina Excursionisme de
l’AVUI, amb més de 250 articles pu-
blicats.

En reconeixement a la seva tasca
de lingüista i de promotor cultural,
Jordi Mir i Parache ha estat guardo-
nat amb el Premi Jaume I 1985
d’actuació cívica catalana i, en-
guany, amb la Creu de Sant Jordi.

ARXIU

Joan Fuster va fundar la revista ‘Espill’

T E M P S E R A T E M P S

Ja no són publicables?
V Í C T O R A L B A

S
i cerqueu una obra de refe-
rència, en qualsevol tema, el
primer que us passarà pel cap
serà mirar els catàlegs de les
editorials universitàries.

Allí, a més d’algunes obres sobre te-
mes d’actualitat tractats sense cercar
l’enlluernament, hi trobareu obres so-
bre, posem, la relació entre l’alquímia i
Arnau de Vilanova, i sobre la ciència en
temps de Tiberi, i sobre els mitjans de
comunicació públics en l’Escòcia del
segle XVII. No són temes que apassionin
el gran públic, però molt sovint us
ajuden a aclarir-vos les idees sobre
una qüestió, o els seus orígens o les
seves conseqüències. Ara mateix,
una universitat anglesa, la de
Cambridge, anuncia un llibre so-
bre la mort de les llengües. Imagi-
neu quelcom de més actualitat, a
casa nostra?

És clar que cal saber on cercar.
Les editorials universitàries no
s’especialitzen, cert, però cadascu-
na destaca per l’atenció especial
que dóna a algun tema: unes a la
història de les ciències, altres a les
ciències del futur, unes a tot allò
que haurien de conèixer els ecolo-
gistes seriosos i altres a temes mi-
litars del passat... Quan, fa uns
anys, era de moda parlar dels eco-
nomistes de l’escola de Chicago
(consellers, entre altres, de Pino-
chet), resulta que eren aquells les
obres dels quals publicava la uni-
versitat de la ciutat que, temps era
temps, fou famosa pels seus
gàngsters.

Yale, Harvard, Berkeley, Texas,
SUNY (de NY), Cambridge, Oxford i,

a més, universitats franceses, italianes,
suïsses, alemanyes... Si fullegeu el catà-
leg de la fira del llibre de Frankfurt, per
exemple, hi trobareu algunes universi-
tats de la península Ibèrica: Salamanca,
la Complutense, una de religiosa de
Navarra. Però quina universitat catala-
na? Cap té una editorial amb cara i ulls.
Quan un professor de casa nostra rep
una tesi o tesina d’un estudiant que li
sembla publicable, a qui s’adreça per
recomanar-la? Potser per això molts
dels nostres professors publiquen a

l’estranger o bé modifiquen el to dels
seus llibres per donar-los un vernís
d’actualitat i fer-los acceptar per una
editorial comercial. L’Enciclopèdia Ca-
talana va ser, durant un temps, una
mica com una editorial universitària,
però això es va perdent.

Que les nostres universitats són fe-
bles? D’acord (encara que possiblement
no d’acord amb l’atribució de causes
d’aquesta feblesa). Però qui les priva de
fer com moltes universitats franceses
que s’uniren en una sola editorial, la

PUF (Presses Universitaries de
France), que és una de les més se-
rioses d’Europa? O es pot fer com
les universitats escandinaves, les
editorials de les quals han format
una editorial especialitzada a pu-
blicar traduccions dels seus llibres
d’interès menys local.

He pensat en tot això fullejant el
catàleg de les Publicacions de la
Universitat de València (120 pàgi-
nes). Prop de 800 títols publicats.
Algunes revistes, entre altres l’Espill,
que fundà aquell Joan Fuster, que
no tenia res de càtedro i molt d’ho-
me d’iniciatives.

Com és que a casa nostra, amb
mitja dotzeneta d’universitats, no
tenim una bona, seriosa, copiosa,
sòlida editorial universitària? Sí,
potser n’hi ha alguna. Però si un
lector obsessiu com un servidor no
la coneix, mal senyal, oi?

És que cap tesi d’alguns estudi-
ants d’aquí és publicable? És que les
obres dels professors han de fer-se
comercials per a trobar editor?

I qui contestarà aquestes pre-
guntes?

A R A C O M A R A

La comprensió, el nyigo-nyigo
i l’inconegut

C A R L E S H A C M O R

A
rnau Pons, l’autor de A desclòs
–un llibre de poemes que
exigeix una relectura cada
tres mesos– ha redactat un
pròleg extens a la seva tra-

ducció –o lectura– de poemes de Luiza
Neto Jorge, Destrets d’indret (Biblioteca de
la Suda, Pagès Editors). Aquest pròleg
també mereix de ser rellegit de tant en
tant, igual que les versions de Pons dels
versos de la poetessa portuguesa.

I hi ha escrit això, al pròleg: “El tra-
ductor de poesia, encara que no faci res
més que traduir, ha de ser un poeta
dins la llengua, sense voler reduir-se a
ser un mer mitjà de comprensió”.

Hi afegirem que, en nom de la com-
prensió, hom ha reprimit, reprimeix i
s’autoreprimeix durament en tots els
llenguatges artístics, inclòs el literari. I
val a dir, freudianament i extrafreudi-
anament, que no hi ha mai res de res
que sigui incomprensible: tot, qualse-
vol cosa, és sempre comprensible.

El “neguit de la transmissibilitat” a
què al·ludeix Arnau Pons és concomi-

tant a la dèria de la comprensibilitat,
que fa tractar de rucs els receptors,
molts dels quals potser sí que ho són,
de beneits, tant o menys que qui els
dóna la menja espiritual, com aquell
qui diu, que aquests demanen. I això
que diem, d’elitista no en té res.

L’actitud dels qui transmeten tòpics
és la de donar peixet als qui només
volen sentir allò que ja saben, als qui es
volen identificar amb allò que hom els
diu. El súmmum grotesc de la carica-
tura d’aquest públic són els escoltadors
d’havaneres, que se saben de memòria
tot el repertori que serà cantat i que
esperen El meu avi com a apoteosi final.

I els qui són una mica més, di-
guem-ne, distingits van a escoltar Be-
ethoven, o posem per cas Mozart, amb
una actitud igual a la del públic de les
havaneres. I en literatura, és clar, passa
el mateix.

Comprensible, doncs, per a aquests
consumidors de les ofertes culturals
vol dir digerible, o sigui, convenient-
ment adequat al gust adquirit, que no

contradigui gens la seva concepció de
la cultura com a servei per fer agrada-
ble la vida als ciutadans.

En poesia, la delectació amb el nyi-
go-nyigo conseqüència de la mètrica i
de la rima és l’equivalent del gronxa-
ment de les havaneres i dels arravata-
ments i complaences que provoca en
molta gent la música clàssica.

I bé, Arnau Pons, al pròleg amunt
esmentat, té unes de les ratlles més
interessants que s’han escrit sobre els
versos sense mètrica i sense rimes.

I referint-se a Henri Meschonnic
opina: “[...] La seva política del ritme
és, per a nosaltres, d’una urgència
necessària, sobretot aquí, a les Cata-
lunyes, on encara comptem amb els
dits, i on encara fem servir la mètrica
com si fos la taula de multiplicar.
Perquè, fet i fet, aquí es tracta d’es-
criure bé. De fascinar amb el virtuo-
sisme del mag i de l’artista. (Un país
on el surrealisme –fins i tot el surre-
alisme!– ens va arribar amb jaqueta
de sonet.)”


