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W.S. Sebald, autor de l’assaig ‘Pútrida pàtria’

J O C N O U

La infecció patriòtica
E M I L I T E I X I D O R

S
ovint oblidem els traumes
evolutius que han patit una
colla de nacions europees i
quan llegim les obres dels
seus autors ens sorprenem de

la relació d’amor-odi que mantenen
amb el seu país. Els exemples més re-
cents serien els casos dels austríacs
Thomas Bernhard i la Nobel actual,
Elfriede Jelinek. El primer va arribar a
prohibir representar les seves obres als
teatres nacionals, i la segona ha rebut
dures crítiques en lloc de felicitacions
per part de la dreta, en ocasió del pre-
mi. Tots dos han estat acusats pels
guardians de les essències nacionals
–que gairebé sempre són els polítics
radicals investits per ells mateixos
d’encarnació de la pàtria– de poc aus-
tríacs, i pràcticament de traïdors.

Àustria seria un exemple d’aquesta
evolució especial que han experimen-
tat una colla de països europeus. Pen-
sem en el desmembrament de l’antiga
Iugoslàvia –al TNC es representava fins
fa pocs dies una obra sobre aquest te-
ma, El professional, d’un jove autor serbi,
Dusan Kovacevic– i l’antiga URSS.
Amb Àustria, però, passa que les peri-
pècies de la supervivència nacional
han estat reflectides per una colla
d’escriptors de primer ordre que ens
han deixat obres que serveixen per
mostrar la produnditat de les ferides i
que han servit de reflexió a mig món.

UNA PETITA REPÚBLICA ALPINA
Àustria era fa cent anys un extensíssim
imperi que els Habsburg governaven per
tot Europa que, després de la Primera
Guerra Mundial, va quedar reduït a una
petita república alpina, i que després es
fa infectar de l’Anschluss i es va voler
dissoldre en la dissortada Gran Alema-
nya nacionalsocialista, fins que acabada
la guerra va ser refundada, i ara tots els

petitburgesos esperen el primer dia de
l’any per escoltar els valsos de Viena que
retrasmeten totes les ràdios i televisions,
que projecten una imatge idíl·lica de fa-
mília Trapp, mentre els
seus artistes i pensadors
es mosseguen els punys.

Conceptes com ara
pàtria, província, terra de
pas, zona fronterera, es-
tranger, foraster, exili...
ocupen un lloc impor-
tant en la literatura
austríaca d’aquests
darrers segles. W.S. Se-
bald ha escrit Pútrida
pàtria (Anagrama), que
ja assenyala per on van
els trets. La primera
part del llibre està de-
dicada a “la descripció
de la infelicitat”, amb
reflexions sobre Història
somiada (Quaderns Cre-
ma), de Schnitzler, que
va servir d’inspiració
pel darrer film de Ku-
brick, Eyes Wide Shuts,
sobre la pedagogització
de la sexualitat infantil
i la influència de la so-
cietat burgesa en
aquests afers i el seu
interès per les prostitu-
tes que arriba a identi-
ficar amb una mercade-
ria; El castell, de Kafka,
amb la possible influ-
ència del film Nosferatu,
de Murnau, en l’autor;
la creació de l’ordre i el
desordre absoluts en
l’obra d’Elias Canetti;
Thomas Bernhard i el
seu horror davant l’au-
toritat devoradora

d’homes i l’anàlisi de la por del porter
davant el penal de Peter Handke.

La segona part és la de la podridura
de la pàtria. Com va sorgir del con-

cepte de pàtria, com més es parla de
pàtria menys existeix, la influència
dels jueus en aquest tema –Theodor
Herzl considerava Viena com una nova

Jerusalem i va conside-
rar seriosament de ba-
tejar tots els jueus a la
catedral de Sant Esteve
per instaurar una uto-
pia estatal judeocristia-
na i transformar Àus-
tria en Terra Santa–,
tot això a través d’au-
tors com Leopold Kom-
pert, que inicia un gè-
nere nou amb els relats
plens de contradiccions
insolubles de les histò-
ries alemanyes del gue-
to; altre cop El castell, de
Kafka, amb l’esterilitat
del poder continuista;
Joseph Roth i el seu
kaddich per Àustria; l’es-
criptor patriòtic super-
austríac Hemann i el
nou irracionalisme de
la llei del paisatge; la
tragèdia de Jean Améry
i el país que defineix la
pàtria com “allò que
menys es necessita
quan més es té”; altre
cop Peter Handke amb
La repetició i la despro-
porció entre cultura i
negoci de la cultura...

Un assaig apassio-
nant, que agradarà als
lectors que van llegir el
llibre de Josep Casals
Afinidades vienesas, per
si no servís prou d’ori-
entació el nom de W.S.
Sebald en la seva faceta
d’assagista i crític.

P A R L E M - N E

Coromines
i el seu editor

J O A N S O L À

L
a darrera conferència del cicle
de l’IEC duia el títol “El com-
promís de Joan Coromines
amb el país”. Però el confe-
renciant, Max Cahner, només

va dedicar a aquest tema una part breu
del temps: l’homenatjat deia a Pompeu
Fabra l’any 1932 (en una carta inèdita)
que s’havia “esforçat sempre a ésser
patriota primer de tot”. No sé si recor-
den, lectors, que Fabra, als Jocs Florals
de Lleida de 1915, parlava explícita-
ment de “l’obra patriòtica de refer la
llengua” i advertia que els escriptors
que no se sumessin a aquesta obra po-
drien ser tinguts, “amb raó, per uns
mals escriptors i per uns mals patrio-
tes”. Doncs això: Coromines va orien-
tar la seva capacitat lingüística “en
benefici del seu país, per damunt del
benefici particular”.

A partir d’aquí, el conferenciant ex-
plica el llarg camí que li calgué recór-
rer per fer-se digne d’editar els dos
grans diccionaris catalans de Coromi-
nes, i ara, quan es publiquin les actes
del cicle, per fi podrem tenir descrit
amb detall el que ja ens havia explicat
informalment en altres ocasions. El
lingüista no acceptà de publicar a la
recent i enèrgica editorial Edicions 62
sengles versions breus del diccionari
etimològic i de l’onomàsticon, com li

demanava Cahner l’any 1965, simple-
ment perquè abans calia redactar-ne
les versions extenses: “Paciència i es-
perin que siguin acabades les dues
obres majors”, li responia. L’any 1972
Cahner fundava Curial Edicions, i
aleshores s’oferia a acollir les versions
extenses d’aquestes obres. El lingüista
ja tenia més a punt l’empresa, però ara
volia assegurar-se que la nova editorial
i el seu director eren capaços d’em-
prendre l’aventura, la increïblement
complexa aventura, com deia a Cahner
Joan Sales, posseïdor de la feixuga ex-
periència d’editar a Coromines el fa-
mós Lleures i converses d’un filòleg (1971):
el nostre homenot era extremament
exigent i inflexible. Doncs el lingüista
va exigir primer l’edició dels tres vo-
lums de Diaris i records del seu pare,

Pere Coromines (1974-1975), i tot se-
guit d’uns altres tants volums d’arti-
cles personals seus de matèries alta-
ment especialitzades, Entre dos llen-
guatges (1976-1977).

“Passades satisfactòriament aques-
tes dues proves, Coromines acceptà
d’emprendre la redacció del Diccionari
etimològic i complementari de la llengua
catalana i d’encomanar-me’n l’edició”.
El primer volum aparegué el 1980, i
l’obra es clogué l’any 2001, amb els
índexs. Va seguir l’Onomasticon
(1989-1997 [1998]). Deixin-me dir que
només per aquesta doble proesa Max
Cahner se situa també al lloc més alt
dels grans patriotes. La doble proesa
d’haver estimulat i ajudat constant-
ment l’autor a redactar aquestes
obres, i d’haver-les editades. Vostès

no es poden imaginar ni de lluny
l’esforç que la segona operació re-
presenta, i jo renuncio a donar-los-en
clarícies. La conferència ens fa co-
nèixer altres detalls, menors, de
l’empresa: la prudència i la circums-
pecció amb què Coromines l’anava
calculant. Inicialment, imaginava el
Diccionari com una feina feta amb la
col·laboració científica, “en pla d’i-
gualtat”, de dues o tres persones més,
entre les quals hi podia haver Andreu
Rossinyol. Finalment, el col·labora-
dor científic va ser Joseph Gulsoy; i
Max Cahner, Carles Duarte i Àngel
Satué hi van ajudar tècnicament.
També l’Onomasticon volia l’autor que
fos obra col·lectiva, i també va acabar
sent obra personal, amb els col·labo-
radors que els vaig dir l’altre dia. Max
Cahner presideix també la Fundació
Pere Coromines, encarregada de cus-
todiar i fer rendir els llegats del pare
i del fill. I aquí s’acaba, pacients lec-
tors, aquest cicle apassionant que ens
ha fet conèixer una miqueta més una
de les personalitats catalanes més
poderoses, més universals, més pa-
triòtiques i més difícils de compren-
dre de tots els temps. Ara esperarem
que actuï la Comissió creada per la
Generalitat per a l’Any Coromines.
Gràcies per la seva atenció.


