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Josep Palau i Fabre recitarà ‘poesia memorística’ a Palafolls

I D È N T I C S O V A R I S

De paraules prenyades
i feminisme

M A R I A A B E L L À

A
Palafolls comença
aquest novembre un
cicle de recitals poè-
tics i lectures literà-
ries titulat Paraules

prenyades. En el document de
presentació llegeixo amb estu-
por naixent que “les propostes
són formalment i temàtica-
ment molt diverses: hi ha poe-
sia memorística (Palau i Fabre),
poesia paisatgística (Perejau-
me), poesia feminista (Dolors
Miquel), poesia fonètica (Pere
Sousa) i altres tipus de propos-
tes no etiquetades”. Em fixo en
l’etiqueta feminista que se li
endinya a una Dolors Miquel

de sobte etiquetada. I em pre-
gunto ¿Què vol dir feminista?

Com que conec tan bé la
poesia de Dolors Miquel que
podria gairebé dir que sóc la
mateixa Dolors Miquel, em
quedo meravellada talment
Fèlix de Ramon Lull, però en
un sentit més prenyat i menys
medieval. És a dir, que em
prenyo. Emprenyo. De seguida
acudeixo al diccionari per sa-
ber què vol dir exactament fe-
minista. L’adjectiu em remet al
substantiu, talment el rètol de
Lleida du pràcticament sempre
a Lleida. Feminisme és el mo-
viment que té com a finalitat
d’aconseguir la igualtat políti-
ca econòmica i jurídica de la
dona respecte a l’home. O

també l’individu de sexe mas-
culí amb presència de caràc-
ters sexuals secundaris feme-
nins. Sé de bona mà que la
Miquel és dona i es dóna. Per
tant, poesia feminista deu voler
dir una poesia del moviment.
Seria equiparable a poesia co-
munista, és a dir, una poesia
que té unes pretensions políti-
ques, gairebé vorejaria el con-
cepte de poesia propagandísti-
ca. És a dir, poesia amb una fi-
nalitat publicitària d’un pro-
ducte, en aquest cas el femi-
nisme.

Aclarit l’abast estricte del
terme, subjectivitzem-lo i afe-
gin-li totes les crosses socials
que el diccionari, que sempre
tracta amb mots de dos peus,

obvia. Perquè sí. Feminisme és
el que es diu, però també
comporta en la nostra societat
actual un menyspreu que fa
que els parlants usin la parau-
la en un sentit proper a fatxa.
Per exemple, si et diuen “Ets
una feminista”, normalment
t’estan fent un retret, assenya-
lant un defecte. Així com si et
diuen “Ets una carca”. També
estan assenyalant un concepte
proper a un terrorisme de
guant blanc contra l’home.
Fent un refregit de tots els sig-
nificats es podria llegir que la
poesia que fa la Miquel és un
arma política d’una secta que
va de baixa i que, per això, és
agressiva.

DOLORS MIQUEL, FEMINISTA?
Dolors Miquel no sabia pas que
feia poesia feminista. Ella
sempre ha cregut i creu que fa
poesia. I que no pertany a cap
gueto per més que sempre
vulguin encabir-la en aquest.

Jo també ho crec. Si bé és ve-
ritat que com a dona que és,
parla des del punt de vista d’u-
na dona. De la mateixa manera,
la poesia, per exemple de Fer-
rater, parla sempre des del
punt de vista d’home. Pel ma-
teix efecte la poesia de Ferrater,
i de tants altres, seria una poe-
sia hominista, paraula que m’a-
cabo d’inventar per contagi. I és
que les paraules, certament,
estan prenyades. Però el bo del
cas és quan les paraules parei-
xen. Aleshores la cosa ja és ini-
maginable. En aquell moment
són paraules maragalliana-
ment vives, si bé plenes de sang,
que no és pas una sang agres-
siva, sinó vital, necessària. Una
cosa així com un obriment de
versos, que esclata i neix, en
una animalitat del tot humana,
lliure i pròpia. I quan la Miquel
pareix, pareix versos més o
menys agraciats, més o menys
bons o dolents, però mai pareix
versos per engreixar cap altre
moviment que no sigui el de la
llibertat. Hem dit.

L ’ A P A R A D O R

Martí Boada, On anem?
Pòrtic. Barcelona, 2002.

E l subtítol d’aquest assaig
és ben aclaridor: 30 in-
drets de Catalunya de gran

bellesa natural. Els textos de Bo-
ada, acompanyats d’abundant
material gràfic, tant en fotos
com en plànols, ens mostren
de manera concisa i entene-
dora punts geogràfics d’in-
dubtable interès.

Xabier Gual i Carles Millàs,
Olesa de Montserrat en època dels
Àustria. Demografia i societat.
Publicacions de l’Abadia

de Montserrat.

Barcelona, 2002.

A ssaig de dos especialistes
en demografia històrica
en què ens parlen de la

localitat d’Olesa durant el pe-
ríode de l’alta edat moderna.

P A R L E M - N E

Sintaxi i semàntica
J O A N S O L À

F
a un parell o tres de
setmanes comentà-
vem aquí construcci-
ons del tipus [1] Quan
se’n va és que no es troba

bé, Si et telefona és que necessita
diners i [2] (en un diàleg) –Et
veig amoïnat, Pere. ¿Que te’n passa
alguna? –És que em divorcio, noi.
I jo els deia que hi veia en tots
dos tipus una impersonal: “és
que...”. El meu interès s’acaba-
va aquí: volia saber si al tipus
[1] el subjecte de és que era o no
era la subordinada temporal o
condicional. I deia que ja hi
veia una mica clar: no hi havia
tal subjecte perquè tots dos
tipus eren impersonals. La col-
lega Anna Bartra, de la UAB,
em va afalagar dient-me que el
tema li havia interessat molt;
però tot seguit m’hi feia unes
precisions que traspasso als
lectors, perquè també les tro-
bo molt interessants.

Segons Bartra, es tractaria de
dos tipus diferents: al tipus [1]
hi hauria el que els investiga-
dors anomenen una “condici-

onal epistèmica”. M’explico
(s’explica). Quan dic Si véns t’ho
ensenyaré, vull dir que t’ho en-
senyaré amb la condició que
vinguis: perquè t’ho pugui en-
senyar, has de venir. En canvi,
quan dic Si telefona és que neces-
sita diners no vull dir pròpia-
ment que el fet de necessitar
diners depengui de la condició
que telefoni: més aviat depèn
del fet que se li casa un fill i el
banquet val una picossada (Si se
li casa el fill necessitarà diners). El
que pròpiament vull expressar
amb les construccions de [1] és
que sóc jo que interpreto la cosa
així. Bartra diu també que
aquestes construccions li re-
corden, semànticament, les
construccions negatives amb
no ... sinó o amb no ... més que: el

que expresso amb Si truca és
(només) perquè vol diners (i no per
cap altre motiu) és semblant al
que expresso amb la construc-
ció “Si truca no és per res més
sinó perquè vol diners” o “...no
és més que perquè vol diners”.
El que acabem de dir del segon
exemple de [1] és aplicable al
primer, el que sembla tempo-
ral.

En canvi, continua ella,
amb el tipus [2] no expressem
cap condició. Aquí amb el
component és que sembla que
subratllem o remarquem l’es-
deveniment: Vet aquí el que
passa, noi; Això és el que passa,
noi. I jo vaig fer a les interes-
sants observacions de la col-
lega Anna Bartra el comentari
que veuran tot seguit.

Per més gramàtiques i dic-
cionaris que tinguem de
qualsevol llengua, a hores
d’ara ja sembla demostrat que
no esgotarem l’enlluernadora
riquesa i subtilitat del llen-
guatge (és a dir: la insondable
profunditat i subtilitat dels
nostres pensaments i senti-
ments). I resulta que els qui
van posar les bases del que
anomenem anàlisi gramatical
(que ens ve d’Aristòtil), ens
van donar uns esquemes ex-
tremament simples: subjecte i
predicat. Després de segles
d’estudi del llenguatge, i so-
bretot després dels innombra-
bles treballs del segle XX, ens
comencem a convèncer que
l’esquema només és això: un
esquema, i que les producci-

ons lingüístiques demanen de
ser mirades tant des del punt
de vista de l’estructura més
pròpiament sintàctica com
des del punt de vista semàntic
o pragmàtic: a part del que
(sembla que) es veu a la su-
perfície de tal o tal seqüència,
¿què volem expressar exacta-
ment, què volem indicar quan
usem aquella seqüència en tal
o tal circumstància? Però...
Però l’escola és l’escola, el
costum és el costum, i els
professors de vegades ens li-
mitem massa a sotmetre
qualsevol expressió a l’esmen-
tada anàlisi de subjecte i pre-
dicat: volem saber si hi ha
subjecte i on és exactament i
no és al lloc que li correspon,
etc. I jo crec que Aristòtil con-
tinua tenint raó, però és una
raó que necessita molts mati-
sos. Com els de l’altre dia.
Com els d’avui. Tota expressió
coherent continua sent una
predicació, però n’hem de des-
cobrir les variacions, les sub-
tilitats.


