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Joan Amades envoltat d’un grup de pagesos caramellaires

J O C N O U

La flor de panical
E M I L I T E I X I D O R

É
s una flor preciosa,
mai vista per ningú.
Té els pètals petits i
suaus com la seda, és
d’un color blau cel

brillant i deixa anar una olor
dolça i agradable que purifica
l’aire. És la flor meravellosa
que guareix tots els mals. És la
flor que un rei malalt vol que
els seus tres fills surtin a bus-
car per curar-se. Tots tres sur-
ten amb una coca al sarró i es
troben una velleta i un infant
que tenen fam. Els dos ger-
mans grans no els volen donar
res, i per aixó la vella els diu:
“Ja pots buscar la flor, que
com més la buscaràs menys la
trobaràs”. El petit, però, li dó-
na la coca i la vella li ensenya
on és la flor. De tanta olor que
fa, els germans endevinen que
el petit ha trobat el remei i el
maten. Al lloc on l’enterren
neix un canyissar i un pastor
talla una canya per fer-se’n un
flabiol. Quan el flabiol sona,
diu. “Pastoret, bon pastoret /
tu que em toques i em reme-
nes / me n’han mort al riu
d’Arenes / per la flor de pani-
cal / per la cama del meu pare
/ que n’hi feia tant de mal”. I
així el flabiol delata els do-
lents i el germà petit arriba a
ser rei, perquè la vella el des-
enterra i el salva.

TOTS ELS INGREDIENTS
És un conte popular català. No
hi manca cap ingredient: la
malaltia del rei, la promesa
del premi a qui porti la salva-
ció, la coca alimentària, la ve-
lla disfressada, la flor merave-
llosa..., i sobretot les fórmules
màgiques: “Com més la bus-
caràs, menys la trobaràs”, i la
tornada de la cançó del flabiol
que cada cop que sona es

queixa “...per la flor del pani-
cal / per la cama del meu pare
/ que n’hi feia tant de mal”.
Són fórmules que als infants
ens van quedar gravades a la
memòria, frases recurrents
que en certs moments tornen
al cap amb l’olor intensa dels
temps passats.

Al llibre Contes populars cata-
lans, que han publicat Sílvia
Caballeria i M. Carme Codina,
editat per Farell Editors i Dis-
senyadors de Sant Vicenç de
Castellet, hi trobem altres
rondalles com ara La rateta que
escombrava l’escaleta, En Patufet i
La dona d’aigua. No hi ha fades
sinó dones d’aigua, ni gnoms
sinó follets. Anys enrere, tots

els infants i mestres i pares del
país sabien aquestes rondalles
amb variacions més o menys
importants, segons l’indret on
es contaven. Ara, les llegim
com una novetat perquè gai-
rebé s’han oblidat.

Les autores van anar a la
recerca de les fonts, sobretot
records d’infantesa, autors
com ara Joan Amades, mos-
sèn Alcover, Valeri Serra i
Boldú i altres de menys cone-
guts, i L’índex tipològic de la
rondalla, de Carme Oriol i J.M.
Pujol. Els personatges resca-
tats formen part de la mito-
logia catalana, o de l’imagi-
nari popular de tots els temps
i de la tradició occidental

com El gegant de l’ull al front,
que ens portaria fins al Poli-
fem de l’Odissea. Les autores
van haver de polir el material
per netejar-lo de les influèn-
cies estrangeres i de la influ-
ència del catolicisme, Blanca-
neus aquí és Magraneta i
Hansel i Gretel són els popu-
lars Ton i Guida, per exemple.

Excepte en Pep Coll i pocs
més –Verdaguer també va re-
collir rondalles– que en els
seus llibres per a infants i jo-
ves han recollit la tradició
popular i així avui coneixem
els minairons pirinencs i al-
tres trets imaginaris del país,
la resta d’autors s’ha limitat a
fer de ressò de les creacions

de fora, sobretot anglosaxo-
nes. En castellà, ha passat el
mateix, i la feina d’una Fer-
nan Caballero, per exemple,
ha quedat oblidada i avui ja
ningú sap què és un trasgo
perquè tot són nans i gnoms
nòrdics. Sort de l’andalús Ro-
dríguez Almodóvar, que se-
gueix exemplarment la línia
tradicional i manté l’honor,
com aquí en primer lloc en
Pep Coll.

PROFUNDES I ARRELADES
L’èxit d’obres com El senyor
dels anells i el mateix Harry
Potter ens fa oblidar que els
seus autors pouen d’obres
més profundes i arrelades, i
per això els lectors de parla
anglesa hi troben totes les
referències que aquí ens per-
dem. Ens hem venut, en això
també, a les fantasies llunya-
nes i les nostres dones d’aigua
i les bruixes de Vallgorguina
–que l’Espriu va saludar al-
guna vegada– es moren de
fàstic. Com que els autors les
menystenen, elles els estalvi-
en els seus dons.

Tot folklore té un perill,
com és la fixació immobilista
en un passat ideal, en una
sentimentalització del paisat-
ge –la llei del paisatge sem-
blant a la llei de la sang–, en
una magnificació dels he-
rois..., en una conversió de les
creacions fantàstiques en un
parc temàtic i patriòtic em-
bafador i mistificador. Aquí
no tenim aquest perill: l’oblit
de les tradicions és pràctica-
ment total, i això també és
perillós perquè ens deixa a la
mercè de les invasions imagi-
nàries de fora. Potser amb
aquest llibre es desfarà l’en-
canteri.

P A R L E M - N E

L’epistolari de Coromines
J O A N S O L ÀL

a sisena conferència
del cicle de l’IEC va
versar “Entorn de l’e-
pistolari de Joan Co-
romines” i va anar a

càrrec de Joan Pujadas i Josep
Ferrer, les dues incansables
persones que han editat fins
ara set volums de la sèrie (el
primer amb Joan Ferrer), a
part de diverses altres peces de
primera qualitat, com ara els
índexs (també amb Joan Fer-
rer) dels dos diccionaris cata-
lans, obres impagables d’una
utilitat essencial.

La descripció de l’operació,
a càrrec de Pujadas, ja és per
si sola una meravella. Coro-
mines guardava escrupolosa-
ment tot el que rebia i, en
còpia, tot el que enviava me-
canoscrit. Malgrat tot, és ex-
plicable que en una corres-
pondència que dura 76 anys
(1925 - 1996) i afecta moltes
persones d’ambdues bandes
de l’Atlàntic hi falti alguna
peça, que els editors procuren
trobar prenent contacte amb
els corresponsals. Es publi-

quen i s’anoten extensament
les cartes del nostre homenot
i les dels corresponsals, i s’hi
afegeixen documents com-
plementaris i índexs precisos
de persones i matèries. Fins
ara han aparegut els volums
de Fabra (1998), Moll (2000),
Pla (2001), Fuster (2002), Riba
(2002), Nadal + Artís (2003) i
Sales (2004). Estan a punt
d’aparèixer el de Pere Coro-
mines (que serà el més extens)
i el de Casacuberta. Seguiran:
Sanchis Guarner, Bosch Gim-
pera, Jordi Rubió, filòlegs
bascos i castellans (concreta-
ment Menéndez Pidal) i etcè-
tera, etcètera. Seran 25 vo-
lums i hi haurà, pel que puc
calcular, prop de 2.000 cartes.
Donada l’altíssima categoria i
l’alt domini de la llengua dels
interlocutors, serà (ja és ara)

un corpus fonamental per a
la història de la nostra cultu-
ra, especialment durant la
darrera dictadura, en què la
duríssima realitat diària del
país no es reflectia pas a la
premsa. Serà també un dels
darrers exemplars d’un gène-
re literari important (“fruit
d’una necessitat espontà-
nia”), avui condemnat a la
desparició. Sembla mentida
que un home que vivia enca-
denat a la redacció dels seus
diccionaris pogués arribar a
escriure tantíssimes cartes,
moltes de les quals són ex-
tensíssimes (veritables trac-
tats doctrinals) i totes són
d’una qualitat escripturària i
intel·lectual excepcionals.

Josep Ferrer va fer un assaig
de lectura transversal de l’e-
pistolari, focalitzant-ne sa-

gaçment tres o quatre temes.
Un tema important és la se-
gona edició del Diccionari de
Fabra (1954), feta en unes cir-
cumstàncies que van sublevar
Coromines i que no li van
permetre d’intervenir-hi com
ell volia i com Fabra mateix li
havia encomanat. Va deixar,
però, redactades 63 pàgines
grosses que un dia els nostres
dos editors faran conèixer.
Un altre gran tema, poc co-
negut, és la conferència de
Francesc de B. Moll a Barcelo-
na (1954) sobre “els dos dicci-
onaris”, l’esmentat normatiu
de Fabra/IEC i el català-valen-
cià-balear. Moll defensava el
dret dels baleàrics i valenci-
ans a un seient digne en la
llengua camuna, però subter-
ràniament hi havia una pro-
funda indignació pel boicot

que algun personatge pode-
rós d’aquí intentava fer con-
tra el seu diccionari. Pel que
fa al primer aspecte, Coro-
mines hi deixà caure una
frase ponderada que reflec-
teix el seu tarannà de tots
aquests anys en aquest ter-
reny i en tots els epistolaris:
“La raó està amb els del mig”
(allò dels clàssics, In medio
consistit virtus). I això ens
condueix al tercer gran te-
ma, que produeix les pàgines
més patètiques, grandioses,
lúcides i alliçonadores dels
epistolaris editats fins ara: el
model de llengua de la sego-
na meitat del segle XX, tema
que trobem més o menys
pertot, però especialment en
la part de Joan Sales. Aquest
corpus, doncs, és un comple-
ment indispensable per co-
nèixer profundament “el
darrer gegant de la filologia
catalana, en un moment
crucial en què encara era
possible de donar resposta de
manera completa a tota la
llengua catalana”.


