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La poesia s’ha de llegir amb els ulls i no amb altres sentits

I D È N T I C S O V A R I S

Llegir amb els ulls
M A R I A A B E L L À

U
s diguin allò que us diguin,
un poema mai no s’ha de
llegir amb el nas. Més que
res perquè el que entra per
un forat acaba sortint per

l’altre i el nas no reté, sigui quina sigui
la grandària dels narius. El mateix
passa amb les orelles, que si bé més
ensinistrades a captar i a gravar per a
la posterior remembrança, són expo-
sades a l’excés de sorolls, a l’overbooking
de significats, de manera que embo-
geixen en la tria de missatges conti-
nuats i ininterromputs i el gaudi es
veu minvat o reduït i no acaba d’ad-
quirir tota la seva amplària; ans al
contrari, que sembla com si l’orella fos
la factoria d’una cooperativa on el po-
ema hi entra viu i en surt mort, con-
gelat o plastificat, per a una ulterior
memorització i degustació culinària.
Pel que fa a la lectura d’un
poema amb els dits (excep-
tuant-ne el cas dels cecs, en
què el seu sistema Braille
és un conjunt de 10 ulls
plens d’empremtes senso-
rials), és una lectura que
pot arribar a esdevenir una
llordada, sobretot si el lec-
tor llegeix mentre es crus-
peix un entrepà de botifar-
ra negra. Els lectors que
llegeixen amb guants, en-
cara ho tenen pitjor: són
com els lectors de la por a
la sida i la sensibilitat els
queda reduïda a uns

quants estossecs i rebufs ben poc ori-
ginals. Els que llegeixen amb la boca,
aquests sí que són de plànyer; perquè
a la boca, recordeu, li tapen el nas i ja
no sap dir si allò que hi té a dins és
pollastre, un brot de farigola o un tros
pudent de peix bullit.

El sistema de sempre em sembla el
més adequat, s’ha de continuar llegint
amb els ulls, mal que ens sembli una
idea desfassada, una idea d’èpoques
antigues, una idea poc globalitzadora
(que no globulitzadora), una idea poc
cibernètica..., sembli el que sembli, és
la millor manera de llegir un poema,
encara que no l’única, com ha quedat
demostrat en els mots precedents.

Continuant amb els consells, parla-
ré ara dels estris desaconsellables a
l’hora de llegir un poema. El lector un
cop oberts els ulls (havia obviat que

s’ha de llegir primer amb els ulls
oberts, i després amb els ulls tancats
del tot, que és manera foixiana de
llegir, així com travessar l’espill sense
trencar el vidre), el lector, deia, ha de
disposar-se a efectuar la seva incursió
temerària sense estris tals com dicci-
onaris. M’explicaré. Convé que en una
comoditat nova i no educada, el lector
deixi de témer els mots que no ha
sentit abans. Talment en una reunió
social no temerà les persones desco-
negudes, ni se’n malfiarà i més quan
aquestes persones li són mostrades a
través de les seves relacions amb les
altres. És a dir: davant de paraules
noves, el lector esperarà que les pa-
raules veïnes li xiuxiuegin sense es-
tridències el seu significat i així anirà
avançant enllà del poema, amb tran-
quil·litat, sense voler explicar-s’ho tot
o diseccionar el cos lingüístic poemà-
tic talment fos un cadàver a escorxar;
sense espantar-se quan una paraula
desconeguda s’interposi entremig de
dues conegudes, talment un nou vin-
gut mai atalaiat. D’aquesta manera el
gaudi serà superior. Si la curiositat li
pica molt, en acabar la lectura sempre

pot recórrer al xafardeig del
diccionari. Cal aclarir que si
el lector s’adona que no co-
neix d’un 40% cap amunt
de paraules (excepte si en el
llibre hi diu: Bauçà, cas en
què continuarà endavant
encara que li sembli no co-
nèixer-ne ni una), se li re-
comana, exceptuant també
aquells casos d’avorrits crò-
nics o de masoques intel·lec-
tuals, se li recomana, deia,
deixar d’esforçar-s’hi: és
evident (malgrat les apa-
rences) que s’està llegint en
una llengua estrangera.

E N I G M Í S T I C A

Fratronímia
M À R I U S S E R R A

MariusSerra@verbalia.com

A
ra fa un mes vaig proposar la re-
cerca de germans que lluïssin un
cognom lleugerament alterat, com
ara Gabriel Ferrater i Joan Ferraté o
Raimon Panikkar i Salvador Páni-

ker, tots quatre elements prou notables en el
món de les lletres. Altres exemples ens re-
metien a parelles fraternals de poeta i tra-
ductora (Enric Casasses - Anna Casassas) o
d’actriu i cantant (Cecilia Roth - Ariel Rot). La
petició de més exemples no semblava foras-
senyada en un país en el qual fins i tot el fill
de l’eminent cardiòleg Valentí Fuster signa
els seus discos com “Paul Fustèr”, així, amb
accent gratuït. El cert és que ja he rebut una
vintena de casos documentats. Prou exem-
ples per començar a creure que la fratroní-
mia és un clàssic del segle XX. Pel que fa als
il·lustres, cal destacar la confessió del filòleg
Josep Murgades, codirector d’Els Marges i gai-
rebé homònim del bisbe de Vic en l’època de
Verdaguer Josep Morgades. Morgades seria la
forma fabrianament correcta i Murgadas la
castellanitzada, que era la seva: “Vaig reto-
car-la en l’acabament just quan vaig comen-
çar a publicar, i ara convisc amb totes dues,
la de l’acabament en -as per a la paperassa
estrictament oficial, i la de l’acabament en -es
per a totes les meves activitats professionals”.
Un altre cas curiós és el del catedràtic de
lingüística general de la UAB: Joan Albert
Argente. Xavier Villalba ens diu que, cap a
l’any 2000, comença a firmar Argenter, amb
el canvi d’accent que això implica.

Entre els exemples rebuts destaca la fra-
tronímia Masó-Massó. Escriu Josep Pagès
Massó que el seu avi es deia Josep Masó, amb
una S, i que durant la guerra va ser capturat
pels nacionals amb altres membres de la
quinta del biberó. Un cop a Galícia, el soldat
que l’havia de registrar es va encaterinar a
dir-li que duia el cognom mal escrit en es-
panyol, i que havia de ser Massó, amb dues S,
com la marca de sardines gallega Massó (que
en realitat havia estat fundada per un català
d’Arenys). O sigui que el soldat franquista, en
el seu zel per espanyolitzar l’avi Masó, li va
catalanitzar el cognom amb una segona S i
des de llavors, escriu el nét, “la nostra branca
es diu Massó i les branques de la família de
Sant Hilari, Masó”. L’exili durant el franquis-
me és també el rerefons d’un cas descrit per
Cèlia Riba sobre una família Viñas (que tam-
bé remetria a Vinyas i Vinyes) amb una
branca afrancesada que perd el barret de la ñ
per passar-se a dir Vinas (pronunciat Vinàs),
fins al punt que tres germans llueixen cog-
noms oficialment diferents. També és curiosa
la història que explica l’Anna Carbonell i
Saurí sobre el seu segon cognom. Diu que el
seu avi matern (Saurí) es va treure l’accent
per evitar que a la branca feminina els di-
guessin “Saurina”, de manera que la mare de
l’Anna va passar a dir-se Sauri. Ara, de quatre
germans els dos grans es diuen Carbonell i
Sauri i els dos petits mantenen el Saurí.

Per acabar, dues dades xocants. D’una
banda Jordi Parramon proposa els cèlebres
policies Dupond i Dupont (espanyolitzats
com Hernández i Fernández) dels dibuixos de
Tintín. Parramon està convençut que són
germans i els proposa de patrons de la fra-
tronímia, així escrita perquè el doctor Mur-
gades té l’amabilitat d’assenyalar que l’en-
cuny terminològic dels fratònims tal com jo el
proposava no sembla gramaticalment gaire
lícit, “ja que, en català, tots els derivats de
frater, és a dir, de la seva forma en acusatiu,
fratrem, conserven per cultisme la segona r,
com ara fratricidi”. Murgades admet que fra-
trònim sona cacofònic, però li sembla més
adequat. Trobo del tot coherent que un ter-
me nascut per a designar parelles com en
Dupont i Dupond també presenti duplicitat
de grafies: ¿serà, doncs, el mot fratònim un
terme ídem de fratrònim, i viceversa?

P A R L E M - N E

‘L’Atlàntida’ de Verdaguer
J O A N S O L À

E
n aquest any Verdaguer algú
va llançar la consigna de
“L’Atlàntida a l’escola”. Diu el
senyor Josep M. Solà i
Camps, un gran coneixedor

del nostre excels poeta, que això seria
un error i que, posats a jugar fort amb
els nens, si de cas podríem triar el
Canigó, un poema impressionant i
molt madur de llenguatge, de poesia,
de lirisme, de mitologia; però que, a
més a més, s’entén; cosa que no passa
amb L’Atlàntida. Per fer veure que
aquest altre no s’entén sense un gran
esforç impropi de l’edat escolar, el
nostre verdaguerià en comenta l’es-
trofa 19 del cant segon, que no l’ha
entesa ni tan sols un gran i prestigiós
poeta català. L’estrofa esdevé menys
críptica amb la puntuació de l’excel-
lent edició crítica de Narcís Garolera,
que comentaré un altre dia; concre-
tament, posant cofada entre comes
(cofada vol dir ‘arrepapada, escarxofa-
da, cofoia, ufanosa’): “Vestida, emmi-
rallant-s’hi, de pòrfir i de marbres, /
entre els dos rius, com feta de borra-
llons de neu, / mig recolzada a l’Atlas
i a l’ombra de sos arbres, / de l’Occi-
dent, cofada, la Babilònia seu”. O sigui:
“La Babilònia d’Occident (això és, la
capital de l’Atlàntida) seu cofoia entre
els dos rius, emmirallant-s’hi, vestida
de pòrfir i de marbres”, etc.

Aquí veiem dues de les característi-

ques del gran poema i del poeta. Ver-
daguer es va preocupar des de ben
jovenet d’investigar la llengua: con-
sultava el diccionari Labèrnia (d’on
devia treure cofada) i els homes que
més en podien saber (Milà, Aguiló,
Balari), recorria el territori a l’encalç
dels noms de les plantes, preguntava
als pagesos; i es feia el seu diccionari
particular. Un bon exemple, per cert,
de cara als nens i nenes; desenga-
nyem-nos: cal acostumar els noiets a
llegir amb paciència, a prendre notes,
a fer-se llistes de barbarismes; que és
el que hem fet tots; no s’hi val a dir
que tal o tal obra és difícil: les grans
obres són difícils perquè són treballa-
des, artístiques. Però, a canvi, propor-
cionen un plaer immens. L’altra ca-
racterística és l’hipèrbaton, que Ver-
daguer havia après als llibres de retò-
rica de l’època. L’Atlàntida és un hi-
pèrbaton de punta a punta,
pràcticament a cada vers: “L’inter-
rompé un tità, de la natura esguerro”,
“per eixa nit reveure l’Atlàntida que
ofegues, / deixa’m muntar tes ales, de
ton flagell al llum”, “De Pompeia, a l’es-
tendre-hi son mantell lo Vesuvi, / de
Troia i de Pentàpolis ressona el fort gemec”,
“la voliaina és última que fuig davant sa
escombra” (‘és l’última voliaina’), “Fins
l’ànima, en ses ires, arrabassat s’haurien”,
“Missatger de l’Altíssim, vés, de l’ona, /
qui, per traure’t a port, un pal te dóna /

per traure-hi un món bé et donarà un
vaixell” (‘qui et dóna un pal per sal-
var-te de l’ona, bé et donarà un vaixell
per...’). El lector es queda atuït de
veure que una llengua familiar, fora-
gitada de tota vel·leïtat de vida públi-
ca, té aquesta força immensa a les
mans miraculoses de Verdaguer. Per-
què Verdaguer pretenia això, lector:
donar a la seva llengua un poema
comparable als de les grans literatu-
res.

També prenia de la retòrica el recurs
a les anomenades “figures de dicció”,
que consisteixen a fer parlar doble-
ment les paraules, pel que diuen i per
la manera com ho diuen. Observin el
joc de esses i erres, i de eles, enes i vo-
cals i i u, per reflectir la crepitació i la
xiscladissa de l’incendi dels Pirineus i
la suavitat del vol de les aus: “Tot cab-
dellant arbredes, penyals del cim ro-
dolen, / rost avall freixes cruixen i faigs
esbocinats, / i la fumera i flames amunt
se caragolen / amb quera i pols dels
rònecs albergs enderrocats”, “Ni a l’à-
liga li valen les d’or potentes ales; /
prop del cel, on s’enlaira com a pen-
jar-hi niu, / l’eixalen roges flames, i
cau, i amb les cucales / i cisnes de les
aigües les cou l’incendi viu”. Una lite-
ratura que pot oferir aquesta merave-
lla, amics, demana una adhesió in-
condicional del poble que n’és prota-
gonista i destinatari.


