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Recialles

Parlem-ne

Del diccionari d’Eugeni S. Reig
(Valencià en perill d’extinció, Va-
lència 2005) avui en veurem
exemples relacionats amb el co-

neixement general del fons lexicogràfic i
amb aspectes normatius. Primer aspecte.
Barandat ‘envà’ és paraula molt coneguda
amb aquest significat, que és el que dóna
Reig. Però resulta que al meu poble (Bell-
lloc d’Urgell) era i és absolutament viu ba-
randar ‘barana protectora d’una balcona-
da, d’una terrassa’ (no pas barandà, que
diu Aguiló). Carn fugida seria un sinònim
aproximat de ‘esquinç’, i no el veig tampoc
recollit en cap obra (ni al Diccionari enci-
clopèdic de medicina, Enciclopèdia Catala-
na 2000, que Reig no cita).

Relació amb el lèxic normatiu. Reig i
Casanova defensen a estall ‘a preu fet’
(contra a destall del DIEC). L’ansa del
coll és, segons Reig, el DCVB i la Gran en-
ciclopèdia valenciana, la primera vèrte-
bra cervical (que sosté el coll) i la part in-
feroposterior del cap (on aquest s’ajunta
amb el coll): trencar-se l’ansa del coll im-
plica la mort irremeiable; però a tots els
altres diccionaris (inclòs el Dicc. de medi-
cina) és sinònim de clavícula, important
“incorreció” que Reig denuncia. Aplegar a
vènit ‘arribar a bon terme (una opera-
ció)’, el DIEC ho dóna amb el verb arri-
bar: caldria donar-ho també amb aplegar.
El DIEC encara no recull arruixar ‘espar-
gir aigua per un carrer, un pati, etc., amb
la mà’, que és viu en diverses parles (va-
lencianes i no valencianes: n’hem parlat
en aquesta secció). Un cas urgent de reco-
llir és el de la preposició barata (Li he
donat nou melons barata netejar-me el
jardí), que ara ja compta amb prou biblio-
grafia (en vam parlar també aquí). Per a
boç el DIEC diu: “Aparell fet de corretges
o de filferros que es posa al musell de
certs animals, com el gos, per impedir-los
de mossegar, morrió”; a part que no en
dóna exemples i que no veig clar que mu-
sell es pugui aplicar a un animal com el
cavall, Reig en millora la definició clara-
ment: “Artefacte construït amb corretges
de cuiro, fil d’aram, corda o plàstic, que es
posa al morro dels gossos i altres animals
per a impedir-los que mosseguen, o al dels
cavalls, muls i ases per a impedir-los que
mengen”. Sobretot, Reig insisteix que els
valencians preservin el vivíssim verb
eixir i donin a sortir l’estricte i limitat sig-
nificat que té entre ells, ‘sorgir, aparèixer,
brollar amb força’: ells mai no dirien que
una processó surt de l’església, però po-
drien dir que l’aigua sortia esvalotada
d’aquell rebentament. Si el DIEC recull
tòfol ‘enze’, hauria de recollir fer-se el
tòfol ‘fer l’orni’. Reig i Coromines defen-
sen habitança, mot antic i encara viu, en
lloc del neologisme mal assimilat habitat-
ge. I un cas important: és viu recialla/-es
‘seqüela’ (Els pares es van odiar i els fills
n’arrosseguen la recialla, Encara patim
les recialles de la guerra), ja recollit pel
DIEC; però Fabra va escriure rerialles
(“f. pl. Acaballes”), que usarà Espriu, mot
que no sabem d’on ha eixit i que Coromi-
nes creu que és una mala lectura (r per c)
de recialles.

contemporània s’instal·la en
aquesta dimensió. Però fins i
tot les que no s’hi instal·len hi
pertanyen, d’alguna manera.
El desengany, el dolor del
món, pesen sobre la poesia.
El dolor de l’impossible però
necessari retorn, que els ro-
màntics anomenaren nos-
tàlgia, ha presidit els presa-
gis dels poetes, l’estar a l’es-
pera d’un déu sense el qual
no hi ha cant: un déu que val
per a Celan com per a Höl-
derlin, el sagrat on s’encén el
foc de les paraules.

En el bell cor de l’ànima del
món, es pensi com es pensi,
hi ha la mort, la condició
mortal dels humans. La raó
que vol dominar el món n’ha
hagut de prescindir: la
manté a distància, no en
parla. Les esglésies han fet
generalment costat a la raó,
amablement cobrint la mort
de silenci o foscament ser-
vint-se’n per infondre por,
com ja havia remarcat, se-
guint Epicur, Lucreci, el
poeta de la radical fusió entre
natura, raó de les coses i po-
esia. Sense l’acceptació que
la mort existeix i és cosa nos-
tra, de tots i de cada un, no hi
ha poesia. Perquè no hi ha
nostàlgia, certament. Però
també perquè no hi pot
haver vida, profundament.
Un altre text de cap a mitjan
segle passat, els Dialoghi con
Leucò (1947) de Pavese. Allà
trobem el diàleg entre Calip-
so i Ulisses; la nimfa divina
ofereix a Ulisses la immorta-
litat; li diu que és acceptar
l’horitzó de l’illa on són. És
bell, aquest diàleg, i la seva
aparent simplicitat no li im-
pedeix de cercar l’arrel del
sentit de la mort, que és el
sentit de la vida, d’allò que la
fa més preuada que la condi-
ció dels déus.

Sense mort no hi ha vida.

guanys, com ara la instaura-
ció al poder d’uns homes que
poden decretar i promulgar
violència”. Només aquest
temps i la duració de l’arbre
com a centre de la vida
–donem voltes dansant
“about the abiding tree”, diu
en el poema de les Comple-
tes– poden donar sentit a la
vida inconnexa, coses que
fem i diem, que queden bé en
una contalla però que el jo
del poema no troba que res-
ponguin a una trama o tin-
guin cap sentit, per elles ma-
teixes, abans de girar a l’en-
torn de l’arbre perdurable. El
mateix arbre que dóna al
poeta la possibilitat d’ex-
pressar el concret i fragmen-
tari, l’inconnex, l’incom-
prensible, o sigui, el que és
real, en termes d’absolut, de
duració; la possibilitat que el
món trobi en el poema sen-
tit. No per la raó sinó per la
imatge o el símbol de l’arbre,
al llarg d’un temps, religiós,
que és apartament del
temps, laic, en què no és dat
als actes i a les paraules tenir
trama i sentit.

Quant al To àxion estí,
aquest títol correspon en la
litúrgia ortodoxa al dignum
est de la romana. És un cant
a la terra –paisatge, llum,
manera de ser, llengua i his-
tòria dels seus homes– que,
com que cristal·litza com a
devoció a la natura, en part
en la línia de Sikelianós, s’ex-

pressa en clau mistèrica i
cristiana. Així, per a Elitis,
com diu el traductor al cata-
là d’aquest llibre, Rubén J.
Montañés, “la natura matei-
xa constitueix una litúrgia;
cada planta, cada pedra,
cada raig de sol, són una ce-
rimònia d’un ritual global i
harmònic”. La gènesi, la pas-
sió, la glòria, articulen aquest
temps litúrgic, molt pautat,
al llarg de l’ordre del qual la
natura es crea, lluita, viu fins
a la mort, periòdicament re-
neix, i adquireix sentit, el
sentit del món que la feina
del poeta fa sorgir i instaura
en els mots del poema.

En la prosa de la realitat, el
món coincideix amb els mots
que l’expliquen: les coses
com són. Ja Aristòtil veia que
la poesia s’ocupava més aviat
de les coses com haurien
pogut ser o hagut de ser
–com fóra bell o just que fos-
sin, per exemple–. A la reali-
tat correspon la política, la
ciutat ben ordenada pels
homes. Plató havia exiliat de
la seva ciutat els poetes per-
què tenien el cap ple de déus,
deia. I ho deia amb raó. En-
cara el tenen ple de déus, es
veu. Però potser això fóra
més aviat motiu per descon-
fiar de la prosa, qui sap si fins
i tot per exiliar els polítics. De
fet, qui llegeix poesia, priva-
dament i en silenci els fa fora
del seu cor, del seu cap també
ple dels déus dels poetes. Si
les esglésies fan costat als
que proven de monopolitzar
la saviesa al marge de la poe-
sia, exiliant-la del que és real
que amb la raó dominen, i de
reduir el saber a tècnica per
a usar i abusar del món, són
elles que deuen haver deser-
tat de la religió. I no la poesia.
Per més laics, descreguts o
ateus que siguin els poetes i
els lectors dels poetes.

Joan Solà

Opinió

Enlaprosade
larealitat, el món
coincideix
amb els mots
que l’expliquen

Sense la mort no hi ha poe-
sia. La poesia limita amb la
mort com la vida. En el
temps de l’ànima del món.
En el temps de la celebra-
ció, de la festa; no en el del
treball i el consum. La poe-
sia necessita el seu temps
d’abans, quan era cant en la
festa. Ben cert, ara hi ha el
blanc del paper i el silenci;
la soledat del poeta que es-
criu, la del lector. I el sagrat,
esclat del diví en el poema,
s’hi ha establert com a
cerca o com a buit del que
és diví, independentment
de les creences de cada
poeta, de cada lector. No és
casualitat que el temps d’un
poeta com Espriu acabés
sent el de la passió i mort de
Crist (Setmana Santa,
1971), atès que s’hi situà
per parlar de la dignitat de
l’home i del seu destí de
mort. No és casualitat que
algunes obres entre les més
simptomàtiques de la poe-
sia del segle XX hagin colo-
nitzat el temps monàstic, el
temps litúrgic, com ara
Horae canonicae, d’Auden
(1955), i To àxion estí,
d’Odisseas Elitis (1959).

Els set poemes de les
Horae canonicae giren al
voltant de temes de sempre
d’Auden, bàsicament la vi-
olència i el poder, però no
solament acomodant-se al
pas del temps de la vida mo-
nàstica sinó articulant-se
com a meditació de la mort
de Crist a la creu. S’instau-
ra així, sobre el canemàs
d’un temps i d’un relat reli-
giosos, una tensió, deia
Àlex Susanna en el pròleg a
la traducció al català d’Edu-
ard Feliu (Barcelona 1985),
“entre, d’una banda, el des-
envolupament de la civilit-
zació i el sentit religiós de
l’home i, d’altra banda, les
conseqüències d’aquests

Plató, Hölderlin, Pavese i Ginsberg, poetes d’èpoques diferents. SP


