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El poeta Enric Casasses

S U B J E C T E S A L ’ O B J E C T E

El copalta d’en Casasses
D O L O R S M I Q U E L

L
a rància sala del Pa-
tronat de València era
plena a vessar. Hi
eren gairebé tots els
assistents a l’edició

del 1993 o 1994, no ho sabria
precisar, dels premis Octubre.
Jo m’avorria d’allò més men-
juquejant entre educats i cor-
rectes contertulis que aboca-
ven els seus coneixements re-
ferencials de literatura sobre
l’aire envellit del local. Vull
definir aquí el que és per a mi
l’avorriment i ho diré en qua-
tre paraules: l’avorriment li-
terari, per a mi i per a qualse-
vol, és la falta de vida en les
paraules, els cadàvers sintàc-
tics sense esperit. Els conter-
tulis semblaven competir per
veure qui sabia més dades so-
bre algun detall editorial, crí-
tic o biogràfic.

Em trobava en aquest estat
prefunerari, pensant molt se-
riosament a refugiar-me en
l’habitació de l’hotel, o per-
dre’m pels carrerons de la ve-
lla València, i potser era al se-
gon plat quan va entrar un ti-
pus esprimatxat i llargarut,
vestit amb roba texana atroti-
nada i coronat amb un barret
de copalta vell i rebregat a so-
bre del cap, que em va semblar
la imatge més adient de pro-
testa cap a aquella situació
insulsa amb què deixava que
turmentessin el meu cervell.
La seva aparició fou per a mi
tan inesperada com la visió
que tingué Jacint Verdaguer
en trobar-se en plena excursió
muntanyenca M. Lloret amb
copalta i els braços aixecats
amb desesperació en veure la
flor del seus anhels quatre
metres avall en un cingle.

La seva entrada al local on

estàvem unes 200 persones i
escaig fou saludada amb un
d’aquells silencis que de tant
en tant tallen les converses
multitudinàries, quan les veus
s’abaixen com per donar pas a
una presència contundent o a
un ésser estrafolari. Penso que
la concurrència no sabia ben
bé per quina de les dues opci-
ons decantar-se, perquè l’ho-
me esprimatxat no content
amb el seu embarretament
havia posat a tall de detall vi-
sible en un dels laterals un
cullerot de fusta, així com si
fos una ploma d’au rapaç, de-
tall que em féu pensar de se-
guida en el deliciós berenar
literari de l’Alícia de Carroll
amb la llebre, a casa del bar-

retaire, i em féu recordar uns
versos d’El tràngol, de Brossa,
que em semblaren llavors
premonitoris: “Les faldilles.
Cruel. Quin perfum uses? Cos.
/ Qui era aquell tipus del co-
palta?”.

DESPERTAR EXPECTACIÓ
El tipus del copalta, però, ca-
minava tranquil·lament entre
els passadissos que deixaven
les taules, com si ignorés to-
talment l’expectació que des-
pertava. Algú em va dir que es
deia Enric Casasses i era poeta.
I, com si no n’hi hagués prou,
va afegir per tal d’elevar-lo
d’un rang que podíem suposar
baix i sospitós: “Però sap molt
de literatura”.

El copalta esdevingué amb
els anys un distintiu de la
imatge d’en Casasses, amb el
qual es fotografià amb altres
il·lustres poetes del CD Dotze
sentits. El copalta l’emparenta-
va llunyanament, però a la
inversa, amb el gest del Ver-
daguer dels 20 anys i també
amb els constituents del grup
de Sabadell, capitanejats per
Pere Quart, quan a principis
de segle XX acudien a la platja
de Pineda de mar amb barrets
de copalta i una catifa de par-
ròquia que estenien per sobre
la sorra fins a arribar a tocar
d’aigua. També, més contem-
poràniament, amb Joan Bros-
sa, que l’anomenava barret de
burgès i l’usà en poemes ob-

jecte o teatrals, o se’l cofà, si
bé en un sentit també contes-
tatari, però més màgic; i amb
Jaume Sisa, el poeta cantant.

El copalta l’apropava de pas
als artistes del Cabaret Voltai-
re de Zuric, pioners de l’art
actual, quan en plena eferves-
cència del dadà recitaven, sota
un immens barret de copa, els
poemes d’Arp, i el feia coinci-
dir, potser amb matisos vari-
ats, amb les declaracions de
Carles Hac Mor en una entre-
vista que li va fer Antoni Cla-
pés: “L’estètica de la poca-sol-
ta, la del Carnaval, la de dadà,
la dels germans Marx, etcète-
ra, porten, per sort, a fer el ri-
dícul. Com més fem el ridícul
en públic (en recitals de poe-
sia, per exemple), més
baixarem de la trona, més ens
treurem el barret o birret de
poeta, de portadors de trans-
cendències tronades, que són
igualment ridícules”.

PENSAMENTS O MOFES?
Qui sap si en l’estada berlinesa
d’en Casasses, arribà a sentir la
frase “posar tots els conceptes
sota un barret”, en el sentit
d’allò que ocupa el pensament,
o qui sap si volia fer mofa tot
dient-nos que allò era una casa
de barrets. En qualsevol cas, no
crec pas que el barret de l’Enric
sigui com el barret d’Athana-
sius Pernath que, per error, es
posa el protagonista de l’obra
de Gustav Meyrinck El Golem,
barret que porta el protago-
nista a experimentar idees i
fins i tot esdeveniments cor-
responents a l’existència d’un
altre, d’Athanasius. En aquest
sentit el copalta d’en Casasses
em sembla completament in-
transferible.

P A R L E M - N E

Els filòlegs valencians
J O A N S O L ÀD

ivendres passat,
com ja deuen saber
per algun mitjà de
comunicació, es va
signar a la Univer-

sitat d’Alacant, que ara celebra
els 25 anys d’existència, un
conveni de col·laboració entre
l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC) i les universitats d’Alacant,
València i Jaume I (de Castelló),
en el marc de l’Institut Interu-
niversitari de Filologia Valenci-
ana (IIFV). No hi va haver gaire
retòrica, i algun dels rectors
més aviat va tocar prudent-
ment de peus al terra polític. El
president de l’IEC, Josep Lapor-
te, va ser molt clar, però, rei-
vindicant el reconeixement na-
cional, estatal i internacional
del català i animant els filòlegs
presents a fer ben feta la feina
que els pertoca. És tot el que
poden fer les autoritats i els es-
pecialistes acadèmics: parlar
clar i treballar molt i bé; la resta
es troba en mans polítiques. I és
per això que la Secció Filològica
(SF) de l’IEC ho va aprofitar per

celebrar a l’IIFV una de les Jor-
nades públiques que ja té per
tradició de fer en diferents in-
drets del domini lingüístic. Els
en informo brevíssimament tot
seguit.

Josep Martines va despullar
una quantitat impressionant
de textos antics per fer llum
sobre l’evolució del fenomen
sintàctic que s’ha anomenat
“intensitat”, és a dir de cons-
truccions comparables a les
normatives actuals Vine al més
aviat que puguis, No et pots ima-
ginar el que li va costar, Ha quedat
impressionat del molt que ha
avançat. Es tracta bàsicament
d’una feina de fonamentació:
de fornir informació diacròni-
ca d’un dels punts avui més
difícils de la normativa. Vicent
Salvador va analitzar la contri-

bució del novel·lista Josep Lo-
zano als models valencians de
llengua literària, des del llunyà
Crim de germania (1979) fins a El
Mut de la Campana (2003); això
és, l’esforç d’aquest escriptor
per crear un món de referèn-
cies interessant i alhora un ve-
hicle lingüístic robust i cohe-
rent. Va ser una lliçó de mi-
crolingüística i alhora un toc
d’alerta per no donar als nois i
noies literatura de baixa qua-
litat. Gemma Rigau, presiden-
ta de la Comissió de Gramàti-
ca, i Manuel Pérez Saldanya,
director de l’Oficina de Gra-
màtica de la SF, van explicar la
feina delicada que s’està rea-
litzant a la dita institució per
trobar l’equilibri entre la vari-
ació gramatical inherent a tota
llengua i l’orientació normati-

va que els usuaris necessiten.
De la variació fonètica i mor-
fològica (servixc, servisc, servesc,
serveixo, etc.) en teníem més
coneixença, però ara ja conei-
xem qui-sap-los fenòmens de
variació sintàctica: tenim Ve
pluges, M’agafa atacs de tos a la
vora de Vénen pluges, M’agafen
atacs de tos; tenim Hi ha o Hi han
molts edificis, però no *Hi ha ells
ni *Hi has tu.

Josep M. Baldaquí va exposar
els aspectes fonètics d’una en-
questa minuciosa que intenta
copsar la influència de l’escola
en els models de llengua de la
joventut actual. Es tractava de
veure fins a quin punt els es-
colars mantenen o adquirei-
xen els usos genuïns i tradici-
onals de pronunciació i de
comparar-los amb els dels pa-

res i avis, que no han rebut
escolarització en català. Brauli
Montoya va parlar d’un altre
aspecte de la influència de
l’escola: fins a quin punt l’en-
senyament contribueix a fer
perdre certs trets de la comar-
ca del Vinalopó que resulten
ser tan genuïns com els de la
resta del valencià però que di-
fereixen del valencià central
(emmudiment de la t de valent
o de la i de coneix, etc.). Joan
Rafael Ramos va aprofundir en
un tema difícil: l’alternança
entre acusatiu i datiu amb
certs verbs d’acció i amb els
verbs psicològics; concreta-
ment, amb els primers verbs,
l’alternança entre Li pegarà i La
pegarà (o telefonarà, pregarà, pa-
garà, robarà, contestarà, etc.); i,
amb els segons verbs, l’alter-
nança entre Li preocupa el resul-
tat de l’examen i La preocupa el
resultat de l’examen. Com veuen,
els filòlegs no es deixen des-
torbar per la fressa infernal
que fa anys i panys genera una
part del món polític.


