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Llegir. Número 43.
Res Publica. Palma,

segon trimestre, 2004.

U n dels plats forts de l’e-
dició actual d’aquesta
revista de Palma és una

entrevista a Baltasar Porcel a
propòsit de la seva última no-
vel·la, Olympia a mitjanit (Plane-
ta). L’autor assegura que “les
personalitats folklòriques aca-
ben sent vençudes”. Un altre
tema que cal destacar és un
reportatge sobre El còmic a les
Illes Balears sota el franquisme,
una època en què va destacar
el menorquí Marí Benejam
Ferrer, autor de la família Uli-
ses i de personatges com Meli-
tón Pérez. A més d’una anàlisi
de la Setmana del Llibre 2004 a
càrrec de Felip Palou, hi po-
drem llegir també ressenyes de
les novetats de Carme Riera (La
meitat de l’ànima), Emili Teixi-
dor (Pa negre), Isabel-Clara Simó
(Angelets), Zsuzsa Bánk (El neda-
dor), Ponç Pons (Pessoanes),
Raimon Pannikar (Pau i inter-
culturalitat), Sebastià Perelló
(Mans plegades), Kate Moses (
L’hivern de Sylvia), Joan Mas (Els
mallorquins de Franco) i Adam
Haslett (Aquí no ets cap estrany),
entre molts altres.

ROBERT RAMOS

Raimon és el protagonista del llibre de David Escamilla

S O B R E E L C A N T A U T O R I P O E T A V A L E N C I À R A I M O N

D’aquest viure insistent
R O G E R C O S T A - P A U

B
en cert que algunes
de les múltiples pà-
gines que s’han es-
crit al llarg dels anys
sobre la figura de

Raimon resten limitades a la
mera dimensió social del perso-
natge i a les circumstàncies de
signe polític i de resistència mi-
litant en el context d’uns temps
negres no tan allunyats en
aquest país. Són límits que
s’autoimposa la conjectura i
que ara no cal explicar, si bé en
tal cas la història intel·ligent ja
els esbandeix ella mateixa a la
condició que els escau de ma-
terial efímer. Com a aportació
nova –i per més que despro-
veït, volgudament, cal pensar,
per exigències de gènere, d’u-
nes altes ambicions literàries–
diguem que el llibre de David
Escamilla, periodista, músic i
escriptor, satisfà les exigències
justes d’una biografia aguda,
en el benentès que en les seves
contribucions descriptives de
fets que han estat i són subs-
tancials en la vida del perso-
natge hi va sumant amb sub-
tilesa uns components expan-
sius de suggestió: el lector pot
sentir-se cridat en mantes oca-
sions a l’exercici profitós de
l’exploració personal dels fi-
brosos indrets pels quals cir-
culen la figura i l’obra de Rai-
mon. En efecte, era ben neces-
sari l’esforç de voler ultrapas-
sar l’estricte relligat de dades
referides al gruix portentós de
recitals, de material discogrà-
fic, d’èxits, de reconeixements,
de compromisos cívics, de
producció artística, d’afinitats
o revulsius, de declaracions

públiques, etcètera. De la ma-
teixa manera que també era
urgent aquest esforç de supe-
ració d’una imatge esquifida
–esbiaixada i incompleta, sens
dubte– del cantant i del poeta,

a favor d’una visió molt més
curosa de totalitat: és el desig
d’exploració d’un tot en contra
d’una fragmentació; l’intent
d’atansar-se a un corpus Raimon
intens i ben poc convencional

que engloba de forma indes-
triable obra i vivència, cant i
escriptura; l’intent decidit de
fer via vers aquesta connotació
d’un sagaç i incombustible
Raimon de Raimons, humana i
artísticament parlant, del Rai-
mon que creix i que madura
des de la llibertat expressiva en
les aspiracions humanes i cre-
atives de la més diàfana auto-
exigència.

BIBLIOGRAFIA MOLT EXTENSA
Raimon, l’art de la memòria és un
bon pretext per anar a raure a
les millors pàgines d’una bi-
bliografia extensíssima, des de
Joan Fuster fins a Vázquez
Montalbán i al mateix Salva-
dor Espriu, a banda de nom-
brosos textos de mans de mu-
sicòlegs, escriptors, pintors i
crítics coneixedors profunds
de l’obra raimoniana de l’hàlit
d’Enric Gispert, de Jordi Gar-
cia-Soler, d’Eduardo Galeano i
de Xevi Planas. Igualment, el
llibre convida a rellegir els
poemes de Raimon, a seguir
escoltant (o a escoltar per pri-
mera volta, tant se val) les se-
ves cançons i a assaborir el seu
més alt treball sobre els poetes
musicats, d’Ausiàs fins a Es-
priu. Afegiu-hi ara el plaer de
reincidir en un saborós D’a-
quest viure insistent (3i4, 1986),
així com en l’extraordinari
llibre de diaris Les hores gua-
nyades, publicat per Edicions
62 l’any 1983.

David Escamilla, Raimon, l’art
de la memòria. Planeta.

Barcelona, 2004.

P A R L E M - N E

S’acaben les xifres romanes
J O A N S O L ÀJ

osé Martínez de Sousa
acaba de publicar un
altre dels seus innom-
brables llibres de nor-
mes lingüístiques i

ortotipogràfiques: Ortografía y
ortotipografía del español actual
(Gijón: Trea 2004). En aquest
parèntesi ell hauria escrit
“Gijón: Trea, 2004”, però jo
m’estimo més suprimir la co-
ma: ja veuen que aviat dis-
crepem (levíssimament) els
lletraferits. Ell mateix, en un
indret d’aquesta magna i te-
naç obra de 678 pàgines
grans, aconsella, “dentro de
lo permitido, utilizar lo más
simple”: armonía, rembolso,
suscritor, este, solo, deprisa, lu-
bricante, cantabroastur, quizá
(en lloc de harmonía, reembolso,
subscriptor o subscritor o sus-
criptor, éste, sólo, de prisa, lubri-
ficante, cántabro-astur, quizás).
Hi estic d’acord i ho practico.
I felicito l’autor, que tan pro-
fundament coneix les entra-
nyes d’aquesta llengua, que
usa amb gran elegància: ¿és
per això que no és de l’Aca-
demia (Ni son todos los que están
ni están todos los que son)?

Una altra posició que
aplaudeixo d’aquest llibre és
la jerarquització de les “fal-
tes”: en una sèrie de quatre
graus, serien les més lleus els
lapsus d’una lletra per una
altra, si no en queda afectat
cap altre aspecte (per exem-
ple, móbil per móvil), per més
que siguin “tradicionalmen-
te consideradas las más gra-
ves”. En un autor clàssic com
Martínez de Sousa, això no és
pas de poc mèrit. Clàssic i
aferrat estrictament a les
normes: ell aquí preceptua
que “2.o” i “M.ª” s’escriuen
així, amb un punt abans de
les lletres volades, simple-
ment perquè són abreviatu-
res i les abreviatures porten
punt. Així mateix, s’escriu
“25 oC”, amb la o de “grados”
enganxada a la C de Celsius i
no a la xifra: es veu que això
ha canviat des de fa unes dè-

cades, per les normes ISO
(internacionals). I el lector es
pregunta com és que, seguint
escrupolosament els precep-
tes, es pot arribar a escriure
una obra tan voluminosa.
Doncs, senzillament, perquè
aquí “hi és tot”, com solem
dir: això és el paradís de la
gent que té aquestes dèries,
tan dignes com altres i potser
més humanes; de la gent que
analitza amb lupa si el punt
volat de la “l·l” es troba exac-
tament a l’altura que li “cor-
respon”. De la gent, senyors,
responsable de la bellesa for-
mal que avui tenen moltes
obres impreses: ¿o es pensen
que els llibres bells ho són
per art d’encantament?

MULTITUD DE SUBTILESES
Aquí hi trobaran cataloga-
des, ordenades i sovint ex-
plicades una multitud de

subtileses: si cal o es pot es-
criure Lleida o Lérida (nova-
ment coincidim ell i jo que
totes dues formes són lícites,
en contextos diferents), Sá-
hara o Sahara (l’Academia
s’inclina per la segona,
aconsellada pel savi arabista
Joan Vernet), Munich o Múnich
(igualment, aconsellable la
segona). I resoldran enigmes
tan importants per poder
dormir tranquils com ara sa-
ber si, en una llista alfabèti-
ca, va abans médico, medico o
medicó, pingue o pingüe, “b. al.”
o “b. l. m.”, “campos” (en ro-
dó), “campos” (en cursiva) o
“Campos” (en majúscula). Si
han de redactar algun treball
de batxillerat o d’universitat,
l’autor els ajudarà amb ¡¡deu
pàgines!! d’abreviatures bi-
bliogràfiques, una de les se-
ves especialitats més sòlides.
¿Oi que no se’ls ha acudit

mai de pensar que “cf.”
(confer ‘compareu’) i “vg.”
(‘vegeu’) no són equivalents?:
doncs mirin-ho aquí. El Sr.
Martínez de Sousa els deixa
escriure “p.” o “pág.”, i en
plural “pp.” o “págs.”, detall
que més d’un cop provoca
picabaralles entre els “ente-
sos”. Però els desanima si in-
sisteixen (com ara jo, perquè
ho trobo més clar) a escriure
les dates amb xifres romanes
per als mesos (“13.V.2004”):
“El empleo de la numeración
romana debe restringirse, no
solo porque es un sistema en
vías de extinción, sino tam-
bién por los problemas de
escritura y lectura que pre-
senta”. ¿Veuen?: ja tornem a
discrepar, que és com més bé
es mantenen les amistats i la
responsabilitat de cadascú:
¿no és massa fàcil, d’anar pel
món sempre amb un pigall
enganxat a les sabates?; ¿no
és paradoxal llicenciar-se i
doctorar-se per després tre-
molar davant d’un llibre
d’estil o fins i tot d’una obra
de gran volada com la que
avui comentem?


