
AVUI
DIMECRES, 23 DE NOVEMBRE DEL 20058 Opinió

‘A paraules em
convides’ recull
unapart de la
col·lecció de mots
de RamonSolsona

Ramon Solsona
acaba de publicar
un llibre mediàtic.
Es diu A paraules

em convides (Columna,
2005) i parteix de l’experi-
ència radiofònica de tres
temporades al costat d’An-
toni Bassas. Solsona va fer
la secció Joc de paraules al
programa El matí de Cata-
lunya Ràdio des del 2001
fins al 2004. Després va
saltar d’emissora i ara cada
matí porta una paraula al
programa de Xavier Bosch
El món a RAC1. Són pro-
postes diferents, perquè a
can Bassas obria micròfons
després de posar un exem-
ple incitador i ara a can
Bosch es dedica a estirar el
fil d’una paraula, però la vo-
luntat és la mateixa: pren-
dre’s el llenguatge verbal
com una font de plaer. El
llibre és mediàtic perquè
parteix d’una experiència
radiofònica, però no és pas
una transcripció dels gui-
ons. Solsona ha treballat
moltíssim amb l’allau
d’aportacions que va rebre
per telèfon i correu electrò-
nic. La maqueta del llibre, a
dues tintes, convida a la
lectura, i l’índex final el
dota d’una claríssima utili-
tat. Els micròfons de Cata-
lunya Ràdio abasten, poc o
molt, la nació innombrable
que victorejà Joel Joan al
Camp Nou –aquells territo-
ris on et repliquen bon dia
quan dius bon dia– de ma-
nera que la col·lecció de
mots rebuts és, per si ma-
teixa, un veritable tresor
dialectològic. De fet, Solso-
na el dedica al doctor Joan
Veny, un dels grans savis
dels parlars catalans. L’ús

intel·ligent de la ràdio pú-
blica catalana li ha permès
practicar una altra mena
d’excursionisme lingüístic.
En comptes d’anar a peu
pels llocs buscant fonts
amb la llibreta a la mà, Sol-
sona i Bassas llançaven un
tema –paraules locals, per
exemple– i els telèfons tre-
ien fum amb badalonins
que reivindicaven badius,
micacos i tornemis, en
franca disputa amb els tor-
nemis d’un pastisser de
Sant Hilari Sacalm. Una

oient deia que pèlag (toll
d’aigua) era paraula pròpia
de Capellades i ràpidament
trucava gent de Gelida o de
Sant Sadurní d’Anoia re-
clamant-ne una quota de
paternitat, i encara bo que
aquell dia les meves cosi-
nes de Vilanova i la Geltrú
–usuàries habituals del
mot pèlag– no devien es-
coltar la ràdio. Solsona
subtitula aquest primer
lliurament: Meravelles, cu-
riositats i sorpreses del
llenguatge. És un subtítol
que no menteix. Recull les
perles i les relaciona en un
exercici d’especulació ver-
bal que de vegades recorda
el de Pau Riba a Al·lolàlia
(Proa, 1999). És clar que, a
l’entrada on Solsona recull
les moltes denominacions
de la rosella, potser Riba no
s’hauria pogut estar de re-
lacionar peperepep amb
Carlinhos Brown.

Enigmística

Ramon Solsona ha publicat un nou llibre. ROBERT RAMOS

En un congrés, a la
UAB, sobre la pro-
jecció social de l’es-
criptor, Margalida

Pons va explicar, amb molt
de suc, les fetes i malifetes
de Biel Mesquida durant els
anys 60 i 70; Mercè Picor-
nell hi va abordar, del tot in-
teressantment, el gramscis-
me (línia PSAN) dels arti-
cles del col·lectiu Trencavel
(1974-76); i Eni Pradas va
resumir els seus minuciosos
i clarificadors alts estudis
sobre la pràctica i la teoria
d’Ignasi Ubac, un nom
col·lectiu rere el qual
s’amaga un pseudònim, que,
a mitjan anys 70, va publi-
car setze articles de textua-
lisme ortodox (línia dura) al
diari Tele/Exprés. Ell, Ignasi
Ubac, amb cara d’haver
hagut de matinar, va compa-
rèixer a la sessió del con-
grés, i ja no duia, com en
aquells anys, la revista Tel
quel sota el braç. I, de fet, tot
just va badar boca per dir
que, al seu parer, tot allò de
què, ben encertadament,
havien parlat Pons, Picor-
nell i Pradas només es podia
entendre bé si eren tingudes
en compte tres sobredeter-
minacions: l’actitud contes-
tatària tan de l’època (i que
no era només un pecat de jo-
ventut), la ideologia de de-
fensa de la cultura catalana i
la creença (religiosa i políti-
ca, i militant o escèptica) en
una propera gran transfor-
mació social: la Revolució.

Càpsula

Si el sol sona

Màrius Serra

Ignasi
Ubac, avui

Carles
Hac Mor

Per deturar la tarda
ala de mel
ara que és nit
dic: tarda
ala de mel
cabana
flor d’ametller
ploma de rosa
tarda
per deturar
que fuig, al vol, se’n va,
que no recula,
tarda
amor
ala de nit.

Lala Blay, premi López-Picó. MARTA PÉREZ

Poesia

‘Per deturar’
Plec de claror
Proa, 2005
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Lala Blay

La revista de l’Associació d’Inves-
tigació i Experimentació Teatral fa
deu anys i ho celebra amb un dos-
sier sobre El teatre no aristotèlic.

Assaig de Teatre
Número 47. AIET
Barcelona, tardor, 2005

En la secció Sociolingüística, M.A.
Adell signa La fràgil autoestima
dels catalanoparlants i C. Riera El
català, llengua de la integració.

Llengua Nacional
Número 52. Associació Llengua
Nacional. Barcelona, 3r trimestre, 2005

El novembre del 1980 es venia
per 175 pessetes el primer núme-
ro de Quimera. 25 anys després,
continua venent-se, ara a 7 euros.

Quimera
Números 263 - 264. Ed. de Interven-
ción Cultural. Mataró, novembre, 2005

El dossier d’aquest mes està de-
dicat a Quinze anys sense Pedro-
lo, amb articles de J. Coca, F.M.
Àlvaro, E. Betrià, A. Oliveres...

Serra d’Or
Número 551. PAM
Barcelona, novembre, 2005

Un dels reportatges destacats,
àmpliament il·lustrat, és Curiosi-
tats iconogràfiques. De culs i nat-
ges, d’Ana Fernández Álvarez.

Quadern
Número 152. Fundació Ars
Sabadell, octubre, 2005

Pepo TamaritEl quiosc


