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Un jove Josep Carner

A R A C O M A R A

Ja s’ha rebentat l’hospici?
C A R L E S H A C M O R

A
hores d’ara sabem
del cert que la tor-
tuga i Aquil·les van
agafar camins di-
vergents, que van

fer cap alhora al mateix in-
dret, que la tortuga havia
triat drecera i que Aquil·les,
confiat, s’aturava aquí i allà.
El cas és que no feien una
cursa. Aquesta fou inventada
a l’àgora per rebatre els ar-
guments dels qui veien en
Aquil·les i en la tortuga dos
bons passejadors despreocu-
pats per la competitivitat.

A l’Edat mitjana, un senyal
al front enforma de creu fet
amb cendra identificava el
penitent, que així li era per-
mès de fugir de la ciutat i
d’eludir els deutes. Acabat el
període de penitència, torna-
va santificat, feia un parell de
miracles i amb això pagava
els geps.

EMPORTATS PEL CORRENT
¿Escriure vol dir triar un te-
ma, ajustar-s’hi, fer bé els
deures i esperar-ne un reco-
neixement? Sovint més aviat
es tracta d’una circumnave-
gació que pot ser feta a la
deriva, sense govern, empor-
tada pel vent i pels corrents.
Els camins i les carreteres
sempre van d’uns llocs a uns
altres i tots i totes porten a
Roma, a una Roma que no
existeix.

En cada ésser humà
coexisteixen el caçador
i la bèstia caçada, i en
situacions que resulten
ben confuses: segons
com, la bèstia fa de ca-
çador i a vegades
aquest no té ganes de
defensar-se de la bèstia.

Montà el Frigi va
proclamar que ell era
l’encarnació de la Tri-
nitat: ell unia en la se-
va persona Déu Pare,
Déu Fill i l’Esperit Sant;
si menjava, bevia o
dormia, ho feia no pas
per necessitat, ans
simplement perquè li
agradava de fer-ho. La
simbologia nihilista de
l’ou com balla és un
remei contra la mena
de restrenyiment in-
tel·lectual de què fou
víctima Teste, el mon-
sieur de Paul Valery.

Ja superats els restrenyi-
ments, ens és llegut de trans-
criure el poema Rèquiem, de
Joan Brossa, una oració fúne-
bre per a una certa poesia. Fa
així, el rèquiem: “Tenen un
water / d’aquells tan empipa-
dors: / així que vas una mica
clar / hi queda la merda en-
ganxada”.

Tots els paràgrafs de més
amunt tenen un substrat que
el llegidor eixerit ja ha degut
col·legir; han estat inspirats

per unes reflexions sobre el
reconeixement, el desconei-
xement i el coneixement de la
poesia (desenvolupades a Els
Dillunsos de la Confiteria, una
tertúlia convocada per Cafè
Central); i el tret final de sor-
tida per a la cursa entre el
lector, fet un Aquil·les, i la
tortuga, la tradició, l’ha donat
l’article Josep Carner: el Príncep a
la picota de Sebastià Alzamora
(a l’AVUI del 18 de març
d’enguany).

Alzamora s’imagina
“el nostre Príncep
adreçant les seves pas-
ses de dret cap a la pi-
cota”. I arran d’aquesta
visió, qui això escriu ha
gosat entrelluscar, ca-
mí de l’oprobi, una
corrua no pas de ferra-
terians amb ferradu-
res, sinó de tot de fe-
titxistes de la nostrada
tradició literària.

L’article d’Alzamora
pot ser el senyal per al
començament de la
gran esbandida? Tant
de bo fos així! I la pri-
mera cosa que hauria
de ser abolida és el
concepte, ben lleig, de
tradició, personificat,
si voleu, en uns quants
escriptors, crítics, edi-
tors i algun llobarro
dels qui es deleixen per
ser pescats o repescats.

Ja fa molt que han estat
obertes les fronteres d’això
que ja no n’hem de dir tradi-
ció. Diguem-ne afinitats de
cadascú, sigui quina sigui la
casta i l’origen geogràfic,
temporal i cultural dels afins.
L’escriure pot tenir motivaci-
ons personals i prou, pot ser
una qüestió individual i no
pas de grans col·lectius ni de
capelletes, i no té per què
contribuir a cap suposat bé
social.

IDÈNTICS O VARIS

Una literatura
masclista

M A R I A A B E L L À

E
l tema és incòmode.
Sí. Està gairebé igual-
ment negligit per ho-
mes que per dones.
Però per més que tan-

quem els ulls davant del Mont-
seny, el Montseny no desapa-
reix ni deixa d’existir. I la lite-
ratura catalana és una literatu-
ra masclista, dominada per ho-
mes. Dominada tant pel que fa
a llocs de poder, com pel que fa
a crítics, antologistes... i el llarg
etcètera que mangoneja aquest
món. És per això que les
crítiques més furibundes dels
crítics més atrevits se les solen
emportar les dones i és per això
també que les obres incontes-
tables escrites per mans feme-
nines, no van més amunt, són
tolerades, però no enlairades. I
què es pot dir de la poca serietat
i rigor a què és sotmesa crítica-
ment l’obra literària femenina...!
Conec el cas d’una autora que va
publicar un llibre, escrit ínte-
grament per ella. Un crític del
país va confondre la dedicatòria
de l’epíleg a un poeta bo i reco-
negut, amb el fet que l’epíleg era
escrit per aquest poeta... els elo-
gis més elogiosos (cal dir-ho?)
foren per a aquest epíleg.

La resposta de les dones es-
criptores a aquesta actitud ha
estat i és força inoperant a cau-
sa bàsicament de dos factors:
per una banda, que els actes
que elles han acabat organit-
zant han estat elegantment ig-
norats per l’establishment literari
català; per l’altra, que en vista
d’aquesta actitud les dones
s’han tancat dins de murs per
autoprotegir-se i aquesta agres-
siva autoprotecció és potser en-
cara pitjor que la ignorància a
què les sotmeten els savis.

L’altra resposta ha estat el si-
lenci. Fa gràcia que quan Enri-
que Vila-Matas escriu el seu Ba-
terbly on enalteix el silenci com
a mètode d’alguns escriptors
per tal de catapultar la seva
obra, no es recordi de fer es-
ment d’allò que ha sigut gaire-
bé costum entre les autores:
callar. El Silenci Femení. Silenci
que per cert no les ha catapul-
tades a mites de res. Ni ha pro-
vocat llibres enlairadors del seu
mutisme. Aquí a Catalunya te-
nim el cas de Víctor Català, que
anava callant i continua calla-
da, sense biògrafs o estudis crí-
tics a l’alçada de la seva obra.

TANT PER CENT FEMENÍ
En un altre aspecte, anys enrere
era escrupolosament observat
el tant per cent prudent d’as-
signació femenina a actes o an-
tologies literàries. Tothom te-
mia ésser titllat de masclista.
Guerrero, però, ha estat el pri-
mer en menjar-se, sense con-
templacions, el tant per cent. I
jo que me n’alegro. Perquè si
hem de jugar almenys juguem
amb les cartes sobre la taula i
cadascuna al seu pal. Jo, al-
menys, tinc clar quin és el meu
pal i quina és la meva baralla.

P A R L E M - N E

Un altre diccionari singular
J O A N S O L À

L’
altre diccionari al qual al·lu-
dia dijous és força més “sin-
gular”. Es tracta del Diccionari
pràctic i complementari de la
llengua catalana (Barcelona: La

Busca, 2002), dirigit per Sebastià Oliveras
i Duran, que comparteix amb el senyor
Reig de l’altre dia el fet de tenir un fort
sentiment lingüístic i una inguarible
afició a recollir paraules; però també el
fet que no és un professional d’aquest
ram (és mestre de primària), ni ell ni la
majoria dels nou col·laboradors de l’obra,
representants de tot el domini lingüístic
(llevat la Catalunya del nord). El senyor
Oliveras és fill de Capmany (Alt Empordà)
i treballa a Amer (la Selva) i un bon dia va
tenir la idea de recollir paraules i ex-
pressions d’aquests indrets que ell coneix
bé i d’engrescar en la feina els altres nou,
que em consta que hi han patit i s’hi han
divertit i emocionat durant uns quinze
anys que ha durat la batalla tenaç. Ara els
diré quina batalla, quina dèria, quin en-
grescament.

El director parteix de la preocupació
per la reculada, la marginació i la detur-
pació que observa en el català. Al mateix
temps, és un fervent convençut i defen-
sor de la unitat de la llengua i creu que
cal anar tant a la reducció de trets parti-
culars com a la potenciació dels trets ge-

nuïns i de les solucions compartides per
diversos parlars. Per això es mira contra
govern tant els light com el mateix DIEC.
La primera acció va ser enviar als col·la-
boradors la llista de mots recollits, tots
“genuïns”, “correctes”, dignes de ser co-
neguts, etc.: “més o manco, unes 4.700
entrades”. La selecció va ser declarada-
ment “subjectiva”: són “els mots [o ac-
cepcions] que més han agradat, per una
raó o per una altra” al promotor. I els
col·laboradors hi van anar dient la seva: si
també s’usaven a València o a Menorca o
si allà es deien de tal altra manera; i so-
bretot hi van aportar exemples d’ús viu.
Unes quantes reunions van donar una
certa cohesió a la feina.

OBRA DE DIFÍCIL DEFINICIÓ
El resultat és una obra difícil de definir:
una barreja de mots o accepcions més o
menys locals, acompanyats de sinònims i
d’altres mots relacionals, d’alguna expli-
cació suplementària i, sistemàticament,
d’exemples per a cada accepció. Jo diria
que aquest últim aspecte és el que pot
donar a l’obra un interès més real: per
aquest cantó s’assembla més a l’Alco-
ver-Moll i al diccionari que vam comen-
tar dijous passat que no pas als altres
diccionaris usuals (la majoria dels quals
no exemplifiquen sistemàticament). El

director aclareix que les definicions són
sempre originals, mai calcades d’un altre
diccionari. No veig que això fos necessari,
i més d’un cop aquí l’obra flaqueja: xixa és
a Amer sinònim de xafarder (“En Damià ho
diu tot a la seva dona: és una xixa!”) i a
Capmany vol dir ‘brutícia’ (“Aquest xicot
sempre porta xixa”); però amb el segon
valor no es pot pas definir com “Manca de
netedat”. La presentació tipogràfica tam-
bé és deficient.

Aquesta llista és el cos principal de
l’obra. Hi ha tot seguit vint-i-cinc pàgines
amb “algunes qüestions gramaticals”
tractades de la manera que Oliveras creu
més genuïna. Segueix un recull de 1.400
“barbarismes i altres incorreccions”. I el
llibre es clou amb un llarg (200 pàgines)
“Índex alfabètic de paraules pensades per
arribar a cadascun dels mots correctes
del diccionari (índex de mots clau)”, que
ve a ser una mena de complicat i codifi-
cat diccionari ideològic. L’equip es pro-
posa de publicar un segon volum amb
“uns quants milers de locucions, frases
fetes, dites i altres maneres de dir genu-
ïnament catalanes”, per contrarestar les
considerades castellanismes (menys mal, a
tot arreu couen faves, alguna que altra vegada,
allà on les hi hagi). Un gran esforç que
potser demanaria que s’afinessin una
mica més els criteris.


