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E
l catarellès és un idi-
olecte sensacional
que apareix a les no-
vel·les negres de l’es-
criptor sicilià An-

drea Camilleri, seguidor in-
condicional de Vázquez Mon-
talbán i pare del co-
missari Salvo
Montalbano. El catare-
llès no és un dialecte,
com el sicilià que tan
sovint gasta Camilleri,
sinó un idiolecte, ver-
bigràcia “el conjunt
dels usos d’una llen-
gua propi d’un par-
lant”. El parlant en
qüestió és l’ajudant de
Montalbano. Es diu
Catarella i parla cata-
rellès. Si més no, l’es-
criptor i crucigramista
Pau Vidal ho tradueix
així a l’última novel·la
de Camilleri que ha
sortit en català –Un gir
decisiu– en provar de
retenir el nom propi
de Sozio Melato, “fà-
cilment traduïble en
catarellès per Ponzio
Pilato”. I és que una de les es-
pecialitats d’aquest benaven-
turat funcionari policial és
cometre al·lolàlia amb els
noms propis, és a dir, prendre
l’un per l’altre. Les oscil·laci-
ons onomàstiques, sumades a
d’altres vacil·lacions, generen
una manera de dir única i
probablement irrepetible. Po-
ques pàgines després Catare-
lla assegura: “Ha trucat en
Ponzio Pilato novament altre
cop! Jo li he dit tal com vostè
m’ha dit que digués, que vostè
tenia remunió amb el senyor
Caifàs i el senyor Sanedrí, però
no s’ha donat per adonat i
m’ha dit així mateix que li di-

gués de dir-li que li vol dir una
cosa”. Quan el lector topa amb
un personatge que parla així,
o el troba insofrible o inobli-
dable, moltes vegades per cul-
pa de minúsculs detalls. En el
nostre cas, les traduccions ca-
talanes del verbívor Pau Vidal
fan que la balança es decanti
cap a l’aclamació. Bravo! Ca-
milleri aposta per un idiolecte
de tanoca embarbussat que té
la virtut de fer-nos sentir su-
periors i, per tant, condescen-
dents. Per això riem com el
beneit que tots portem dintre.

Tres dels trets característics
del catarellès són el pleonasme,
els falsos derivats i els neolo-

gismes per la via del nyap. Vidal
broda aquests primers –rem-
unió, menstre– en la llengua de
Pich i Pon (i de Clos). En una
altra de les novel·les traduïdes
al català per Vidal –L’excursió a
Tíndari– Catarella demana dis-
culpes per una intrupció, s’es-
candalitza en trobar un profi-
tlacti al terra o fa anar de corcoll
el comissari quan diu que vol
carregar una fotografia a l’or-
dinador amb l’escarni, és a dir
escarnejar-la. A banda, Catarella
tria sempre la derivació que no
toca i té una curiosa manera
d’emfasitzar: “Menstre, hi ha
un telefonador que vol parlar
amb vostè personalment en perso-

na”. El pleonasme adverbial és,
de fet, la gran especialitat de la
casa. Catarella és l’encarregat
de rebre i transmetre les truca-
des adreçades a l’inspector, de
manera que es passa les novel-
les dient que algú vol veure

Salvo personalment en
persona. Els adverbis
en -ment, tanmateix,
no són l’única via ca-
tarellesa d’accés al
fascinant món del
pleonasme. Tres
exemples extrets d’Un
gir decisiu bastaran per
comprovar que cada
cop que Catarella obre
la boca supera el seu
rècord anterior: “Diu
que el seu nom d’ell
mateix no el diu”,
“¿Vol dir que no és
possible cap possibili-
tat?” i “No hi ha ningú
ni cap persona que
s’assembli d’assem-
blança al mort neda-
dor”.

El pleonasme és un
estilema poc explotat
que Camilleri usa amb

murrieria en boca del seu ino-
blidable secundari. Hi ha pleo-
nasmes provinents de la igno-
rància d’antics conqueridors
altius. Aran, per exemple, vol
dir vall en basc, de manera que
la Val d’Aran és la vall de la vall.
Durant el franquisme el rètol
Alto del Ordal era triplement alt
en: espanyol (alto), occità (or) i
català (dalt). Fins i tot hi ha
pleonasmes de classe. Quan al-
gú posa cara de saberut i diu
que tal cosa és un “exemple
paradigmàtic” en comet un. En
catarellès, però, el pleonasme
és norma de vida i ningú no
l’entendria en persona si no fos
també personalment.
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L’Avenç. Número 298.
L’Avenç.

Barcelona, gener, 2005.

A mb un canvi de disseny,
tant de la portada com
de les pàgines interiors,

aquesta revista ens ofereix el
dossier Immigració a Catalunya.
Els anys del franquisme, a més
d’una entrevista a Jaume Gui-
llamet, catedràtic de periodis-
me de la UPF.

S’Esclop. Número 18.
S’Esclop Associació

Cultural.

Calvià, gener, 2005.

Q uadern cultural amb
reportatges sobre Joan
Alcover i Miquel Costa
(Francesc Lladó), Miquel

Àngel Riera (Pere Rosselló) i
Isaac Albéniz (Marta Alberich),
a més d’un estudi sobre l’obra
de Joan Vinyoli.

La Riuada. Número 25.
Associació Cultural

La Riuada. Móra d’Ebre,

desembre, 2004.

E l dossier d’aquesta edició
està dedicat al tema La
Móra morisca, un referent

de convivència intercultural, amb
articles de P. Ortega, A. Cot,
J.R. Vinaixa, C. Launes, E. Jardí,
S. Alfonso i M.C. Ávila, a més
de les seccions habituals.
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Dialogant amb en Joan Triadú
J O S E P P O C A I G A Y A

C
om a responsable de
l’edició del dietari de
Maurici Serrahima,
Del passat quan era
present, haig d’agrair

a Joan Triadú el seu extens
comentari en aquest suple-
ment el 9 de desembre passat.
També ell és un dels protago-
nistes de moltes de les pàgines
dels volums publicats i dels
que vindran. Com Serrahima,
i tants altres, va formar part
d’aquella minoria profètica que
va actuar en la clandestinitat
durant el Mentrestant. És lògic,
doncs, que els textos d’en Ser-
rahima l’hagin interessat vi-
vament i qualifiqui l’autor de
“gran memorialista”, tot reco-
neixent que “els milers i mi-
lers de pàgines dels seus diaris
Del passat quan era present, en
els tres volums actuals, i les
de les seves memòries són un
immens però perfectament
articulat informe sobre ell
mateix i sobre la vida catala-
na de bona part del segle XX”.
Fins i tot es pregunta “si Ser-

rahima, mentre llegia i estu-
diava amb tant de profit el
seu Marcel Proust, s’adonava
que amb milers i milers de
pàgines ens servia en català
un Proust que, sense l’art del
narrador d’imaginació, ha
esdevingut a mesura que
passen els anys, i ho serà cada
vegada més, la nostra recerca
del temps perdut”.

No tot és positiu, però, en el
seu comentari, i així, tot reco-
neixent que “era un gran crí-
tic [...] coherent”, afirma que
“això no vol dir que de tant en
tant no s’equivoqués, princi-
palment quan tractava d’ell
mateix i dels de més a prop” i
arriba a denunciar “uns errors
objectius de judici”, qualifi-
cant-los “d’injustícia fla-
grant”, i afirmant que “Serra-
hima mai no hauria publicat,
tal com estan, aquestes pàgi-
nes si ell hagués viscut”. I, per
aquest motiu, diu que “la res-
ponsabilitat del descuit o de la
decisió és dels qui han tingut
cura ara de l’edició”.

Aquí sí que discrepo del
parer de Joan Triadú. Voldria
recordar-li que els textos d’en
Serrahima no són pas unes
memòries sinó un dietari. En
unes memòries –escrites al
final d’una vida– hom pot
haver refet, en pro o en con-
tra, l’opinió sobre persones
del seu entorn o modificat
judicis mantinguts amb an-
terioritat. Però quan es tracta
d’un dietari, allò que hom ha
escrit en una data determi-
nada no és ni més ni menys
que allò que en aquell mo-
ment pensava o opinava (fruit
de circumstàncies molt con-
cretes, de vivències viscudes,
de sentiments ferits, etcète-
ra). En dates posteriors tin-
drà l’oportunitat de refer en
bé o en mal, o mantenir, el
criteri sobre persones, fets o
opinions. Heus aquí l’avan-
tatge del relat cronològic i
correlatiu dels fets exposats
en el transcurs del temps.
Serrahima va tenir prou anys
per desdir-se’n dels judicis

emesos en un moment con-
cret. A ell –i només a ell– li
escau, doncs, la responsabi-
litat d’haver mantingut o
modificat el judici.

Potser té raó Triadú quan
diu que “Serrahima mai no
ho hauria publicat”, potser
no hauria gosat fer-ho, però
jo –que m’he llegit els milers
de pàgines manuscrites– puc
afirmar que són moltes les
vegades en què insisteix que
li agradaria que fossin publi-
cats aquests dietaris i que ho
fossin íntegrament. D’altra
banda, Serrahima va tenir
temps més que suficient per
refer el contingut, atès que
revisava les seves pàgines una
vegada i altra, introduint-hi
noves aportacions o modifi-
cant-ne alguns redactats.

Si bé és veritat que són
moltes les pàgines que –de
vegades amb recança– he ha-
gut de desestimar atesa la
quantitat ingent de material
manuscrit, he procurat que
fossin textos que, d’una ma-
nera o altra, ell havia donat a
conèixer en articles o llibres
publicats, i que el text del di-
etari havia estat un primer
esbós del redactat definitiu.
Altra mena d’intervenció
m’hauria semblat il·legítima.


