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El poeta britànic Lord Byron

I L L E S P E R D U D E S

Del gremi cap al gremi
M I Q U E L D E P A L O L

L
es societats artístiques són plenes de tics cor-
poratius, de manera conscient o no encarades
a posar traves a la incursió d’estranys. Quants
no hem tingut més d’un cop la sorpresa d’o-
pinar sobre un artista d’èxit en una disciplina

que no és la nostra, i descobrir que uns quants col·lgues
del seu gremi el tenen en baixa estima per enveja,
pensarem, potser, al·legant qui sap quins descuits,
quines mancances de qui sap quin ordre?

Però quan un gremi té una entitat corporativa ofi-
cial, no li calen rareses dissuasòries, perquè la mateixa
institució s’ocupa de traçar la ratlla corresponent. Si jo,
per exemple, vull sortir en una pel·lícula, encara que
sigui en un simple cameo, m’he d’afiliar al gremi d’ac-
tors, per descomptat passant uns tràmits, entre els
quals el padrinatge d’algú de dins, i pagar una quota.

No és així en el gremi dels escriptors, en el qual no
tan sols la ingerència de presentadors de televisió i
expresidents de govern es veu com una cosa natural i
legítima, sinó que a més reben totes les atencions dels
editors i un tracte escandalosament
preferencial en els mitjans de co-
municació. Però com que d’això ja se
n’ha parlat, perquè el meu bon amic
Alfred Bosch va promoure a conse-
qüència del sarau de Sant Jordi un
escrit posant la qüestió a sobre la
taula –i aprofito per dir que no m’hi
vaig adherir perquè era fora de Bar-
celona quan em va trucar, i amb
molt de gust ho faig ara, encara que
sigui passada la novena–, no sé si
amb gaires resultats, tot sigui dit,
apuntarem ara breument a un altre
aspecte.

Amb corporació gremial o sense,
les elits disciplinàries s’agraden de
construir-se estances privades, per
no dir-ne secretes, on la restricció de
l’accés no és un protocol burocràtic,
sinó una cosa molt mes subtil, se-
gura i, al cap i a la fi, divertida: la
dificultat intel·lectual. Així tenim la
curiosa disciplina de l’arquitectura
dibuixada, de la música teorètica i
d’algunes formes especulatives de
literatura, interessants fins que no
es converteixen en una retòrica com
qualsevol altra, però que en qualse-
vol cas sempre aporten alguna cosa
al repertori formal del gènere.

Interessants per a qui?, es preguntarà el lector. Per
als de dins, és clar. Per a la resta del món, per a la
majoria si més no, els productes de l’especulació ar-
tística no són més que collonades, perquè la passió
mental només arriba a l’entès, i és excepcional que
mogui cap fibra en la bèstia del profà.

I això no obstant, és possible conjuminar experi-
mentació i comunicació? En algun cas i en algun
moment excepcional de la història sembla que ha
estat així, tot i que hi ha exemples per a tots els
gustos. Ningú no acceptarà que l’obra de Michelan-
gelo no sigui experimental, que Shakespeare fos un
seguidista de corrents gremials, tot i que cap dels dos
semblés disposat a posar-se en contra cap corrent de
gust important.

Podem assegurar que Byron fos un poeta famós
més enllà del seu glamur aristocràtic? Que la falta
d’èxit que a Mozart li recrimina el seu pare vagi més
enllà de la mesura d’una ambició desenfrenada,
d’altra banda del tot justificable?

E R U D I T S D ’ A Q U Í

Àngela Buj, d’Alcanar
A L B E R T M A N E N T

V
a diplomar-se en magisteri a la Univer-
sitat de Barcelona i es llicencià en filo-
logia catalana a la mateixa Universitat.
Tot i que va néixer a Vinaròs el 1964, ha
residit sempre a Alcanar (Montsià). Ac-

tualment és professora d’institut, on procura
d’influir en els docents i en els alumnes perquè el
català estàndard de l’escola no faci perdre les for-
mes tan genuïnes i vàlides del tortosí, enfront del
català oriental, anomenat popularment barceloní.
En aquest sentit Àngela Buj (cognom d’origen
aragonès) i Alfara ha fet un manual de llengua per
als centres de primària i de secundària de les
quatre comarques de l’Ebre (Montsià, Baix Ebre,
Ribera d’Ebre i Terra Alta). Es tracta d’una pro-
posta didàctica que vol difondre a les aules d’a-
quell territori les formes lingüístiques pròpies del
tortosí que es troben arraconades en els manuals,
on predomina el model lingüístic oriental. L’obra
és a la˙delegació d’Ensenyament de les Terres de
l’Ebre des de fa més de dos anys perquè es publi-
qui. Penso que és urgent aquesta edició i la de-
fensa dels dialectes, en general, que ha de cen-
trar-se en la família i en l’escola i, també, en els
escriptors d’aquelles terres, de vegades massa en-
dogalats per una normativa estandarditzada i que
fa perdre registres lingüístics al català.

Àngela Buj ha preparat petits opuscles per al
Centre de Normalització Lingüística de Tarragona
i ha escrit sovint sobre temes de llengua, local o
comarcal, a la revista d’Alcanar Lo Rafal.

La seva tesina de llicenciatura del 1998 fou Ge-
olingüística dels parlars del Montsià (inèdita) i una
part respon a la seva obra fonamental publicada,
Lèxic del Montsià. Estudi geolingüístic I (Consell Co-
marcal del Montsià, Amposta, 2001), que és l’es-
tudi més rigorós i important i probablement el
primer en extensió sobre la llengua d’aquesta co-
marca, que conserva peculiaritats i fins arcaismes
i una gran riquesa popular, a més d’alguns ponts
idiomàtics amb el valencià. Buj també ha publicat
El vocabulari català de Tortosa de Francesc Mestre i Noè
(Cinctorres, Tortosa, 2000) i Davall la figuera. Nar-
rativa oral i breu descripció dialectal de la Portellada
(Associació Cultural del Matarranya, 2000). Té in-
èdit un altre llibre: Etnotextos i memòria històrica
(1936-1939). Vivència i paraula, premi d’investigació
de l’Ajuntament d’Alcanar, que es publicarà en-
guany. També ha editat Cantem i cantem. Cançons i
contes per a les nostres escoles (2003). El treball de
conjunt d’Àngela Buj és una aportació de primer
ordre en una zona de la llengua catalana molt poc
estudiada.

P A R L E M - N E

Flaones i barquetes
J O A N S O L À

“L’
onzena de les gràcies
de l’Empordà són les
flaones de Peralada.
Es coneix que quan
el meu pare era in-

fant, encara feien a Peralada les flaones
més exquisides”, diu Pere Coromines
en el seu llibre Les gràcies de l’Empordà.
Si busqueu la paraula a Internet hi
trobareu, entre altres coses, “la tortada
de Banyoles, el tortell d’Olot, la flaona
de Figueres...”, i fins i tot sabreu que és
pastís de Pasqua Granada i que és farcit
de formatge o crema de formatge; cosa
que molts lectors deuen haver com-
provat precisament aquests dies,
doncs. Jo malauradament no he pogut,
que era fora, però ja faré els perquès
per tastar-les un altre any. I si hagués-
siu escoltat fa dos o tres dissabtes
l’entretingut i alliçonador programa
Tàpies variades, de Pere Tàpias, a Cata-
lunya Ràdio, hi hauríeu après altres
detalls d’aquest pastís. Pere Tàpias i,
novament, el miraculós Internet
m’han fornit més precisions: resulta
que aquesta pasta la fan també totes
les mestresses de casa de Xipre aquests
mateixos dies per a tota la família i per

als invitats. I allà en diuen flaouna. I
Jaume Fàbrega ens aclareix, a La cuina
mediterrània (Edicions l’Isard, 2001),
que és menja importada de les nostres
terres.

Remenin més llibres i veuran que
també a les Illes Balears, excel·lents
terres formatgeres, tenen els mateixos
flaons, que devien ser de tot el nostre
territori, perquè la primera atestació
que en tenim és precisament del Ros-
selló i del segle XIII; i en un text de
Ramon Llull tenim aquest passatge
deliciós, que sembla d’avui mateix:
“Aloma donà a [...] Blanquerna, ans que
anàs a l’escola de matí, [...] carn rostida,
e despuix li donà un flaó que menjàs en
l’escola si li venia sabor de menjar”.
Nosaltres vam heretar la paraula del
germànic flado ‘coca’ i del català passà
potser a l’occità o almenys a diversos

dialectes italians, i versemblantment
més enllà fins a Xipre.

Doncs l’altre dia a les Tàpies variades
es parlava d’això i d’altres minúcies
d’entrepans, de bocates, de sandvitxos,
de biquinis i de pa amb tomàquet, que
a Mallorca, deien, se’n diu pa amb oli. El
que no sabien aquells savis cuiners
contertulis és que als vidres d’un bar
del cafarnaüm turístic de s’Arenal hi
va haver durant anys un dibuix d’una
grossa i mengívola llesca de pa amb un
rajolí d’oli que hi queia d’un setrill i
una inscripció que feia literalment,
tant si us ho creieu com si no: “Pan
Boli”. I tampoc no devien saber que a la
meva contrada i en altres indrets, de
l’entrepà se’n deia badall i que va ser
una veritable llàstima que aquesta
preciosa paraula tradicional no s’es-
campés com a estàndard, vora l’entrepà,

al qual no vull pas negar el pa i la sal,
que tinc entès que era paraula viva a
València, encara que els diccionaris
històrics no en diguin res.

Es van dir més coses, en aquella ter-
túlia de nou a deu del matí. Una se-
nyora va al·ludir als montaditos i va
preguntar, santa innocència, com se’n
deia en català. ¡I com se n’ha de dir,
dona de Déu, si no els hem batejat!
Però per a mi, cada cop que em deixo
caure a menjar-ne pels carrerons de la
Barcelona vella, aquestes menges efí-
meres són exactament barquetes: amb
la quilla tallada mestrívolament de
biaix i l’escuradents talment l’arbre on
hissaríeu la vela. ¿Per què no en podrí-
em dir barquetes, doncs? Un nom ben
adequat, poètic, original i aliè al calc
empipador a què ens veiem abocats a
cada moment. El proposo i el propugno
des d’aquí: si ens hi ajudessin la colla
d’en Pere Tàpias, segur que triomfarí-
em. És molt senzill: els qui tingueu un
bar escriviu-ho tranquil·lament a la vora
del dibuix o la foto; i la gent anem-ho
dient com la cosa més normal: tothom
pensarà “¿Com és que jo no ho sabia?”
i cuitarà a fer-s’ho seu. I ja està.


