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De què ens
preocupem

Quan milions d’infants corejaven “We
don’t need no education” (‘no neces-
sitem cap mena d’educació’) dels
Pink Floyd, amb dues negacions

com dues taques d’oli a la impol·luta camisa
de la gramàtica anglesa (ni que en català pu-
guin fer precisament bonic), diu que tot l’es-
tament dels mestres se’n va estripar l’esmen-
tada camisa (i jo suposo que no devien ser pas
tots, ni de bon tros). Els fundadors del grup
eren estudiants d’arquitectura, no pas uns
no-ningú: simplement feien mitja rialleta al
fracàs del sistema educatiu, i no els hauria
funcionat amb l’anglès seriós (“We don’t need
any e.”) ni les masses escolars s’hi haurien en-
grescat.

Era la llengua de les classes obreres; la del
carrer, vaja, que ja venia de lluny, de l’argot
dels negres esclaus. La llengua de les minori-
es: per tant, de l’alternativa, de la rebel·lió,
de la protesta. Però també la llengua diverti-
da, alerta. El cas és que avui la música popu-
lar no en gasta d’altra: “I can’t get no satis-
faction” (‘no m’acabo de trobar satisfet’),
Rolling Stones dixerunt. El jazz, el rock, el
rap ens han canviat la manera de parlar i per
tant de pensar. “Abans” les classes mitjanes
intentaven parlar com les classes altes (per
millorar de situació). Ara la cosa s’ha inver-
tit: la llengua de les classes dominants s’esti-
regassa i s’arracona; interessa la del carrer,
dels amics, dels qui, com “nosaltres”, no
troben pis ni feina. És el “I wanna hold your
hand” dels Beatles (en lloc de want to), el
“You gotta roll whit it” d’Oasis (en lloc de got
to). I Prince es va avançar al correu electrò-
nic creant enginyosos títols com “Nothing
compares 2 U” (2 = to, U = you), avui im-
prescindibles en el llenguatge de la publici-
tat. És l’ain’t, la forma única negativa per
a tot el present de to be i to have: “You ain’t
nothing but a hound dog” (‘No ets més que
un gos de caça’, ‘no fas sinó rondinar’), “I
ain’t got no cigarettes” (‘No tinc cap cigar-
ret’). És el “You done me wrong” (‘Te m’has
portat malament’) de l’Elvis (per did o have
done). Els marrecs d’avui reben la llengua,
doncs, no pas només dels pares i dels mes-
tres, sinó de la música, del cine, d’internet
i dels mòbils.

Fem-hi algun altre toc. ¿Ensenyem a l’es-
cola amb la mateixa “il·lusió” la gramàtica
i la poesia que l’ortografia? Sembla que no.
Veig que aquest llenguatge és designat al
món anglosaxó com a dialectal, cosa ben
curiosa: doncs aleshores ¿no es tracta d’un
signe clarament positiu, d’una societat civi-
litzada que acull les diferents parles (i les fa
agradables i fortes), com intenta acollir les
races, els sexes i les religions? Potser ha ar-
ribat l’hora de jerarquitzar les “preocupaci-
ons” lingüístiques. A part que no podem
posar tanques al camp quan el camp és
l’horitzó i tot el camp és un clam, és evident
que la creació, l’originalitat lingüística és de
les coses més bones que podem cultivar. I els
catalans hauríem de donar ales a les caracte-
rístiques populars de la llengua, en lloc de
reprimir-les, com fem algun cop.

Parlem-ne

Joan Solà

Amb la publicació del volum
vuitè de l’epistolari complet de
Joan Coromines, la fundació
que du el nom del seu venerat
pare persevera amb el mateix
rigor i la mateixa cura de
sempre en la publicació dels
seus escrits inèdits. La feina
ben feta de Josep Ferrer i Joan
Pujadas es nota en cada llibre;
l’aportació d’un pròleg
d’Albert Manent i d’una
portada de Perejaume són els
al·licients afegits a la
publicació d’aquest epistolari
entre dos grans amics i
col·laboradors fidels, dos dels
personatges que més van
lluitar per la cultura en català
de qualitat del seu temps.
El caràcter de Coromines es
manifesta en les seves
missives amb tota la tenacitat
de l’intemperant que es llança
a realitzar tasques
impossibles, però que a la
vegada en coneix els costos.
Encara que estigués al corrent
de la gravetat dels
esdeveniments internacionals,
en una carta a Casacuberta de
l’1 d’abril del 1944 celebra
amb optimisme la recuperació
de la tasca editorial de l’amic:
“Us felicito per la represa d’Els
Nostres Clàssics. Endavant: no
hi ha qui ens pugui aturar!”. Ni
la guerra perduda, ni l’exili
forçat, ni l’amarga situació
dels de casa: en Coromines tot
és futur a fer i a guanyar, no hi
ha res que el torci.
Personatges així d’infatigables
són tan escassos que obliguen
i arrosseguen qualsevol.
Després poden tenir algunes
indigències vitals, recels i
manies diverses, però per sota
hi sura tothora la fidelitat amb

els de sempre i encara amb els
que no ho són però s’hi té un
deute contret. En una
confessió d’aquest epistolari hi
ha un exemple aclaparador
d’això darrer, la noblesa
cavalleresca de Coromines
amb els lingüistes espanyols
que li van buscar una plaça en

una universitat argentina, als
quals va pagar un tribut de
dimensions incalculables per a
la llengua castellana: “Tinc un
deute amb els lingüistes que
m’han ajudat [sobretot
Menéndez Pidal, però també
Amado Alonso i Ricardo Rojas]
i han cregut en mi: acabar el

gros diccionari etimològic
castellà a què m’he lliurat amb
totes les meves forces des del
1939”, afirma a principis de
setembre del 1947. I després
afegeix que serà tan gran i tan
dens com el francès de Bloch,
que treballa enfollit i està
esgotat però que preveu
acabar-lo en tres anys.
De l’amistat i de la sintonia
durant tantes dècades entre
Coromines i Casacuberta n’hi
ha moltes mostres, però
sobretot una de creuada que
corrobora el lligam instintiu
que es va produir entre ells
des del principi. En una carta
de Casacuberta al mestre de
Coromines Jakob Jud, recollida
aquí en l’interessant i extens
annex, que el primer escriu al
suís per presentar-li el jove
lingüista, ja el retrata com algú
que “és avui la millor
esperança per als estudis
lingüístics a Catalunya” (1928).
I en la mort de Casacuberta,
Coromines diu a El Temps que
era un dels homes que més
han fet per la cultura catalana,
amb més modèstia i amb més
esperit de sacrifici, per sumar
voluntats atenent-se al
caràcter i els atributs de
cadascú, i que, en col·laboració
amb la seva dona Dolors
Hostalrich, va convertir la
Barcino en una editorial que si
no hagués existit hauria deixat
la cultura catalana al segle XIX.

Epistolari
Joan Coromines
& Joseph Maria
de Casacuberta
Pròleg d’Albert Manent
Fundació Pere Coromines, 2005

Amistats duradores

Joan Coromines
tenia un domini
profund del
català,
el castellà i
l’occità, i de
la romanística,
la lingüística
indoeuropea
i l’aràbiga; per
tot plegat, és
considerat un
dels principals
estudiosos
mundials de
la lingüística
romànica. ARXIU

Coromines va defensar l’obra de Josep Pla. ARXIU


