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L
es traduccions noves i
les edicions crítiques
que no tracten ni de-
claren voler superar
les precedents acostu-

men a ser una mica estafado-
res. En aquest sentit, la d’Ani-
ello Fratta de les poesies de
Jordi de Sant Jordi no decep les
expectatives, ja que no només
es presenta com una exhausti-
va revisió crítica de les anteri-
ors, Siviero, Riquer i Badia, les
dues anteriors en solitari de Ri-
quer i la inicial de Massó, sinó
que fa bona la dita que arris-
car-se, ja sigui a encertar-la o
a fer el ridícul, sempre és mi-
llor que no arriscar-se.

Les col·leccions A i B d’Els Nos-
tres Clàssics són exemplars d’una
magnífica, minuciosa manera
de fer que ja no s’estila ni es
concep enlloc, en sintonia amb
la mitja dotzena mínima de
correccions de proves que acos-
tumava a fer de cada llibre
l’atrevit fundador, i abnegat di-
rector durant més de sis dèca-
des, Josep Maria de Casacuber-
ta. Atesa la manca de platafor-
mes de difusió pública de la
cultura escrita de qualitat i la
relativa absència d’espai per als
llibres als diaris, és una sort
que la Fundació Lluís Carulla
s’hagi fet càrrec del patrocini
de l’editorial Barcino, perquè
en cas contrari s’hagués vist
obligada a desaparèixer.

Barcino és amb Curial i la
Bernat Metge, entre d’altres,
una de les empreses de cultura
més sòlides de la península,
amb traduccions i edicions a
càrrec dels erudits més prepa-
rats en la matèria, però en la
majoria de mitjans de comu-
nicació això no existeix ni sem-
bla poder existir perquè parti-
cipa de l’estigma gratuït de la
catalanitat, sobretot quan va
acompanyada del talent. Els
tics nacionalistes d’acomple-
xats i empetitits que perduren
arreu des del 1898 fan que el
centenari d’un dels lexicògrafs
més valuosos del segle XX, Joan
Coromines –un dels genis del
catàleg de Curial–, passi desa-
percebut a la resta d’Espanya
i només sigui ocasionalment
celebrat a Catalunya.

EL TRESOR ETIMOLÒGIC
Coromines no només coneixia
la llengua de diversos indrets
molt millor que els millors,
sinó que va dedicar al tresor
etimològic de la llengua caste-
llana diversos volums d’obra
incomparable, però, ai las!,
molts més als ètims i als topò-
nims de la llengua catalana.
N’hi hauria prou que uns
quants escriptors coneguts pel
públic de la Real Academia de
la Lengua en fessin la glossa
elogiosa als diaris amb tirada

–per ser políticament correctes
haurien de parlar només de
l’obra científica i ometre coses
com ara que la diputada soci-
alista Margarita Nelken el va
enviar cap al Cuartel de la Mon-
taña, fusell en mà, a l’inici de
la Guerra Civil– per començar
a resoldre alguns complexos
patris.

Tot això ve a tomb perquè hi
va haver una època en què els
escriptors en llengua castella-
na, primers protagonistes a
l’hora de promoure a Espanya
les obres d’altri, cosa indispen-
sable per aconseguir difondre i
vendre llibres, eren capdavan-
ters a l’hora de reconèixer el
valor d’autors com ara Jordi de
Sant Jordi. Els ardents elogis
que el marquès de Santillana li
va dedicar al Prohemio són equi-
parables, posem per cas, als que
podrien fer Vargas Llosa i Edu-
ardo Mendoza si parlessin de
les obres de Jesús Moncada –o,
en poesia, Francisco Brines i
María Victoria Atencia de Lluís
Solà–, i aleshores no només en
sortiria beneficiada la cultura
literària espanyola, sinó que
potser començaria a desapa-
rèixer el trauma que provoca
per exemple que Moncada sigui
un desconegut a gran part d’Es-
panya mentre l’aplaudeixen a
Alemanya.

El bo del marquès de Santi-
llana no només va fer frases tan
acurades sobre Jordi de Sant
Jordi com ara aquella en què
diu que “compuso asaz fermosas
cosas, las quales el mesmo asonaua,
ca fue musico exçellente” –per bé
que se’n desconeixen les melo-
dies, la capacitat de Jordi de
Sant Jordi a l’hora d’amalga-
mar elements sonors del vers

en tensió amb el sentit és sovint
portentosa–, sinó que va donar
nom a una de les seves peçes
més reconegudes i celebrades,
la Cançion de oppositos; no només
el va recordar com a retòric
eminent i singular home
d’armes i de lletres, cavaller cor-
tès que cantava amb èxit a la
cort els ideals caiguts dels tro-
badors, sinó que va saber dis-
tingir, si no la millor de les
seves poesies, com a mínim la
que ha aconseguit donar-li
fama, segles enllà, fins a fer
bona la paradoxa que els usos
arcaics del seu temps esdevin-
guin un signe de modernitat
per als contemporanis.

CONCEPTES CONTRARIS
La gràcia i la perícia de la Cançó
d’opòsits, prodigiosa per la rara
síntesi de fons i forma que s’hi
conforma in crescendo des del
primer fins a l’últim vers, no
només prové de la menció en-
cadenada de coses contràries,
viure i morir, saber i no saber,
etcètera, que es remunta vaga-
ment a l’Odi et amo del poema
LXXXV de Catul i a l’ovidiana
Medea de Les metamorfosis, com
a enumeració de confosos es-
tats psíquics provocats per pas-
sions amoroses, ni conté només
la influència dels diversos mo-
dels de devinahl dels trobadors
–o d’un sonet de Petrarca, es-
mentat al dedins, de tema amo-
rós–, per bé que tots aquests an-
tecedents en prenen part d’una
manera o altra, sinó que esde-
vé novetat perquè el poeta hi
acaba per veure les coses del
món i de la natura com a con-
tradictòries, tant endins com
enfora, enllà dels ideals here-
tats de mezura i de les distinci-
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L
a Guerra Civil i la post-
guerra com a àmbit
temporal i temàtic,
anècdotes sovint in-
transcendents com a

tema principal i uns personat-
ges dibuixats a mig camí entre
la caricatura i la compassió
són, amb un llenguatge que
beu de l’àmbit popular i una
pàtina de comicitat, algunes de
les constants que marquen el
territori narratiu de Nel·lo Na-
varro (Vall d’Uixó, 1960), un
dels autors més interessants –i
de trànsit més discret– del País
Valencià. Sense ser la seua mi-
llor obra, ens permet fer un
tast de les virtuts que avalen
aquesta afirmació: la capacitat
de delimitar un estil propi i efi-
caç de contar, l’ampli registre
lèxic i la facilitat per fer-lo ser-
vir segons convinga, la solvèn-
cia del dibuix dels personatges,
sempre en un equilibri difícil
entre el realisme i la deforma-
ció còmica.

A Les quatre banderes, Navarro
reuneix cinc contes lligats per
la presència de la televisió com
a agent desencadenant de la
narració, sovint a partir del re-
cord. Efectivament, aquest és
un recurs molt del gust de Na-
varro, que l’utilitza per tras-
lladar-nos des de l’actualitat
anodina de certs personatges

als moments del passat en què
foren protagonistes d’un fet
(relativament) rellevant. Un
episodi que, normalment, per-
tany a la lletra menuda de la
història. És el cas de Futbol de
rereguarda, la remembrança
d’un partit de futbol entre tro-
pes de russos blancs i mem-
bres de la División Azul per
part d’un dels protagonistes
d’una jugada decisiva. I del
conte que obre i dóna nom al
recull, en què la ment malalta
d’una vella va cabdellant, a
partir de certes imatges tele-
visives, instants del passat.
Així, Les quatre banderes i altres
relats continua, en bona part,
el camí obert per Cantó de la
dula, l’anterior –i més reeixit–
recull de contes, i aprofundeix
en la definició del món d’un
dels narradors valencians de
qui hauríem d’esperar, en el
futur, fites importants.

ons lògico-racionals que carac-
teritzen les interpretacions ma-
joritàries del pensament occi-
dental.

I és que el jove Jordi de Sant
Jordi, sempre fidel als meca-
nismes de la fina amor, va voler
escriure amb les mateixes re-
ceptes retòriques i temàtiques
que els trobadors dels segles XII
i XIII, afanys i enginys dels oc-
citans inclosos, fins a esdevenir
un mestre dels jocs de paraules,
els contrastos de conceptes, la
perfecció moral i el bell vestir
de la vella escola dels retòrics,
sòlid i solemne quan calia, àgil
i sarcàstic quan s’esqueia, però
més enllà de la grandiositat o
la lleugeresa dels models for-
mals dotava els versos d’elucu-
bracions i d’anècdotes com ara
la rastellera de noses i molèsti-
es dels fets viscuts, fossin grans
o menuts, compendiats a Els
enuigs, una composició en què
torna a plànyer-se de la natura-
lesa contradictòria del món,
així com del pas perdut dels
ideals, com si s’adonés mig sor-
près de la distància entre la re-
alitat percebuda i el quimèric
desig prèviament definit, amb
la consegüent desil·lusió davant
l’absència de substància dels
costums cortesos, mancats com
els de qualsevol, en contrast
amb les lleis d’amor que havi-
en de regir-los.

OCTAVES ROTUNDES
La modernitat radical de la
Cançó d’opòsits, comparada amb
Els enuigs, no només prové de la
rotunditat de les octaves rima-
des en decasíl·labs, l’alè sostin-
gut de l’inventari de contraris
i les subtils sintonies entre el so
i el sentit del conjunt, fins a
l’esclat d’allò viscut, convertit
en filosofia, que deixa pas a la
lliçó oberta dels darrers quatre
versos de la tornada, ni de
l’enigmàtica invitació a ex-
treure’n una particular màxi-
ma moral, sinó del fet que
aquesta es presenta i participa
dins de la peça com una més de
les contradiccions irresolubles
que enumera. Dit en termes
d’experiència i més enllà de la
possibilitat que comporti ter-
giversar-ne la nota interna:
quan Jordi de Sant Jordi diu
que s’endinsa en la natura del
món, fins a veure, cada cop
amb més evidència, que tot
s’encén més enllà dels concep-
tes i les distincions de tall que
hi apliquem, i afirma que
mirar les coses tant del dret
com del revés permet extreu-
re dretura del pitjor dels casos,
¿insinua més o menys irònic
que no sabem gairebé res, o no
gaire més enllà de la tirallonga
d’insensateses experimentades,
perquè només un Déu n’és
capaç, o fa exemple de l’enigma
i assenyala que amb els actes de
la vida no és possible ni és sem-
pre recomanable separar el de
dalt i el de baix, el bo i el do-
lent, perquè tot s’esdevé mes-
clat i pot ser llegit des d’una
banda o altra dels significats
construïts?
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