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Clint Eastwood roda una pel·lícula inspirada en una fotografia de Robert Kapa

J O C N O U

Imatges
E M I L I T E I X I D O R

A
lguna de les darreres
fotografíes de Joan
Pau II a la finestra
del Vaticà, amb cara
de dolor i gesticula-

ció difícil, amb la boca oberta
i els braços a mig aire, inten-
tant saludar i beneir els fidels
que l’animaven des de la plaça
de Sant Pere, quedarà com
una imatge del Sant Pare agò-
nic i impotent, lliurat a la seva
missió fins al darrer instant.
Hi ha moltes imatges que re-
sumeixen en una instantània
el moment privilegiat de la
història que el fotògraf va
captar i que el pas del temps
ha convertit en icones de l’è-
poca: la fila de soldats i civils
republicans amb mantes a
l’esquena que passen la fron-
tera camí de l’exili, el soldat
republicà amb el fusell a la mà
i el braç alçat com en una
arenga als camarades invisi-
bles que va fer Robert Kapa, la
pinya dels soldats ianquis
plantant la seva bandera al
cim d’un turó a Ivo Jima i que
ha servit d’inspiració a Clint
Eastwood per a la pel·lícula
que està a punt de començar a
rodar i que es titularà Banderes
dels nostres pares, el nen amb els
braços alçats amenaçat per un
oficial nazi al gueto de Varsò-
via, la nena nua que fuig per la
carretera esverada per les
bombes de la Guerra del Viet-
nam, el general Giap amb la
pistola al front d’un pobre vi-
etnamita de cara terroritzada,
les Torres Bessones fume-
jant..., centenars d’imatges
semblants, escampades pels
diaris i les televisions.

PARAULES DE DIANA ARBUS
Però com deia Diane Arbus, la
fotògrafa morta el 1971 als 48
anys, a la qual el Museu Me-
tropolità de Nova York dedica
una retrospectiva titulada Re-
velacions, que arribarà a Barce-
lona d’aquí a poc: “Una foto-
grafia és un secret sobre un

secret, com més coses us diu,
menys coses sabeu”. Potser
perquè el fotògraf selecciona
un moment i ens amaga tot el
que l’ha precedit i tot el que
ha passat després. La fotogra-
fia sempre amaga alguna co-
sa. Tots els artistes seleccio-
nen, reformulen, reinterpre-
ten. Però la fotografia, sobre-
tot la instantània, és massa
literal i, com deia Roland
Barthès dels retrats impac-
tants, no ens introdueix a

l’horror per si mateix, sinó a
l’escàndol de l’horror. Tenen
massa intencionalitat per ser
només fotografies i són massa
exactes per ser pintures. Els
manca ambigüitat, l’espai de
reflexió que en literatura va
del fet cru a la recerca me-
morística del temps perdut.
Tanta evidència ens despos-
seeix del judici perquè el fo-
tògraf ha triat i patit per no-
saltres. I malgrat tot, són
imatges que quedaran a la

memòria i després, amb el
temps, suscitaran comenta-
ris, textos, interpretacions.

Hi ha un altre llibre de fo-
tografies històriques que sem-
bla completar un text literari
magnífic publicat per Ana-
grama fa poc. El llibre és Koba,
el terrible, de Martin Amis, la
denúncia dels horribles crims
estalinistes tan o més cruels
que els nazis, i el llibre il·lus-
trat és del fotògraf polonès
Tomasz Kizny, que ha recollit

en un viatge a l’antiga URSS
una col·lecció de fotografies
del Camí de la Mort, la ruta
que travessava els 1.300 qui-
lòmetres de tundra i que havia
d’unir les ciutats àrtiques, que
no es va acabar mai i que va
provocar centenars de morts.
El llibre és Gulag, vida i mort en
els camps de concentració soviètics
i mostra el que diu el títol,
però vist des dels àlbums de
propaganda interna que els
dirigents dels camps enviaven
al govern, o sigui, propaganda
pura, i malgrat això els preso-
ners, els infants cap pelats, les
escenes de treball..., despre-
nen un aire de resignació, de
misèria moral, de tristesa, que
la propaganda no pot maqui-
llar. Hi ha un text de Jorge
Semprún, entre d’altres, que
ens avisa de la llarga ombra
que el Gulag continua projec-
tant sobre Rússia, i que les fo-
tografies serveixen com a ar-
queologia visual, que a sota
dels retrats hi ha amagada la
tragèdia, que hem d’imaginar,
intuir, inventar... Sota la màs-
cara del presoner que cava
fosses amb la pala a la mà, hi
deu haver un professor de
matemàtiques lituà o polonès.

GRANS FOTÒGRAFS D’AQUÍ
“La fotografia és una el·lipsi del
llenguatge i condensació de tot
un inefable social, per això és
una arma antiintel·lectual, que
té tendència a escamotejar la
política”, ens recorda Barthès.
Hi ha un punt d’irracionalitat,
i apunta més a les emocions
que a la raó, penso, però no
n’estic segur i corro a mirar les
fotografies de l’Agustí Cente-
lles, en Català Roca, en Joan
Colom, l’exposició sobre l’Ovi-
di Montllor de la Pilar Ayme-
rich, els retrats de la Colita, les
creacions d’en Pere Formigue-
ra i les teles retratades d’en
Toni Catany, per veure què,
quin misteri amaguen, quin
text provoquen.

P A R L E M - N E

Coromines, cara i creu
J O A N S O L ÀC

om que el centenari
de la naixença d’un
dels homes més im-
portants que ha pro-
duït Catalunya no va

pas provocar una explosió
d’entusiasme (aquest mateix
diari hi va dedicar un espai
inexplicablement, vergonyo-
sament, escandalosament ri-
dícul), i com que el comença-
ment del cicle de conferències
que hi dedica l’IEC no va me-
rèixer, la setmana passada, ni
un esment a la premsa, resu-
miré ara la interessant inter-
venció de Germà Colón en
aquest cicle (“El lèxic català en
el diccionari de Coromines”).

Aquest diccionari és una
“gesta gegantina” que ens ha
deixat “esborronats, estabor-
nits”: ¿com és possible que
hagi pogut fer això un home
pràcticament sol? L’obra su-
pera el diccionari castellà en
documentació i en coneixe-
ments dialectològics. “No es
pot fer un pas en filologia ro-
mànica, no es pot escriure una
ratlla, no es pot emprendre

cap estudi, sense tenir en
compte Coromines”, positiva-
ment o negativament: Colón
ho ha observat des del centre
d’Europa (i fa uns quants dies
ho deia Joan Veny). S’hi poden
fer crítiques, “però són minú-
cies”. Li reconeix una “enorme
capacitat de maneig dels sis-
temes lingüístics” (que fan de
Coromines un més bon lin-
güista que filòleg) i afirma que
el que compta és el seu
“grandiós llegat” (ja l’any
1949 Coromines deia a C. Riba
que tenia recollits sobre el ca-
talà “una massa de coneixe-
ments tècnics tan gran com
cap altra persona vivent avui
no ha pogut reunir-los”).

Però, passant als aspectes
negatius, no hi ha “ni un sol
article sense alguna mancan-
ça”, bé que tampoc “sense al-

guna aportació”. Les deficièn-
cies són de fons, de forma i de
mètode. De fons: no ha des-
pullat cap text completament,
a part que se n’ha deixat molts
(Colón esmenta en concret el
cas de les edicions de Miquel i
Planas); no ha tingut en
compte els atles hispànics i
d’altres d’europeus; sovint
dóna al final d’un article una
llarga llista de mots sense co-
mentari, i no s’hi veu “la
substància”; hi ha una gran
recollida de lèxic, “però hi
falta algun mot”; i una falla
molt vistent és en el tracta-
ment dels cultismes (cosa que
ja han dit també d’altres). De
forma: tractament no siste-
màtic de la matèria (als arti-
cles hi ha una gran variació de
forma i d’extensió, al gust de
l’autor); maneig dispers i fins

anàrquic de la bibliografia, la
qual, a més a més, és poc ac-
tualitzada; i sobretot, el fet de
barrejar les dades (paraules,
formes, pronunciacions, da-
tacions) amb els comentaris.
Aquest darrer aspecte contra-
posa aquest diccionari al
francès de Wartburg, que se-
para dràsticament els dos
camps, amb la qual cosa la
part de dades resta intacta i
sempre a l’abast del lector; de
tota manera, els índexs de
l’obra de Coromines ja pal·li-
en molt ara aquest problema.
Un altre gran problema, di-
guem de forma: l’“antologia
d’eixides de to” que conté
aquesta obra: comentaris so-
bre la feina (i fins sobre de-
talls personals) dels col·le-
gues. Entre els més afectats
per aquest aspecte hi ha el

mateix conferenciant, cosa
que ajuda una mica l’oient a
situar-se en aquesta confe-
rència.

Deficiències de mètode. Per
explicar l’etimologia, Coro-
mines recorre molt a dues vi-
es avui abandonades: d’una
banda, a l’encreuament entre
un terme i un altre; d’una al-
tra, a dos conceptes “no gaire
definits”, mena de “deus ex
machina” per a tot el que no
té solució: els conceptes de
sorotàptic i de mossàrab, du-
es “entelèquies” que “faran
envellir el diccionari abans
d’hora”. Colón acaba esmen-
tant, però, uns quants articles
(aixecar, minyó, palangana, rò-
nec. ..) “tractats de manera
admirable”; i observem que
no ha qüestionat a penes res
sobre l’aportació positiva (lo-
calitzacions, pronunciacions,
citacions, maneig de lleis fo-
nètiques), sinó només sobre
els aspectes negatius (parau-
les, dates que hi falten...),
que és allà on tots som més
vulnerables.


