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A.M. Alcover
va publicar
el dietari
d’una excursió
filològica

No proveu de tecle-
jar al mòbil el títol
d’aquest article.
No és pas cap nú-

mero nord-americà, sinó la
concatenació de quatre
dates relacionades amb la
nostra llengua: 1906, 26, 62
i 2006. 1906, entre molts al-
tres motius que desemboca-
ren a l’octubre en el Primer
Congrés Internacional de la
llengua catalana, és l’any
d’una curiosa excursió
d’Antoni M. Alcover. Ara en
podem llegir les notes a Die-
tari de l’excursió filològica
1906 (Proa, 2006), una
peça interessant de literatu-
ra de viatge amb el llenguat-
ge com a motor, que ens
permet acompanyar el co-
ratjós dialectòleg manacorí
del 3 d’agost a l’11 de setem-
bre d’ara fa un segle per una
ruta suggerent que el va
portar de Perpinyà a Cada-
qués passant per 52 locali-
tats, com ara Ceret, Sallago-
sa, Sort, Isil, Boí, Tremp,
Bagà, Ripoll, Olot i Maçanet
de Cabrenys. En la seva
ruta, Alcover i el seu com-
pany de viatge, Bernhard
Schädel (professor alemany
de la Universitat de Halle),
fan una innovació metodo-
lògica que avui seria impen-
sable (o repensable?): en-
questar la població infantil,
de 9 a 14 anys, per obtenir
dades sobre l’estudi de la
conjugació dels verbs cata-
lans. El motiu sobta, vist
avui: la canalla conservava
les formes verbals més ge-
nuïnes del català, no conta-
minades pel castellà. ¿És
que el sistema educatiu
–ens preguntem– no era en
castellà vuit anys abans de
constituir-se la Mancomuni-

tat? La resposta, em temo,
és fàcil: allà el sistema edu-
catiu no era. ¿I els mitjans
de comunicació? Aquesta
encara és més fàcil: quins?

A la Pobla de Lillet el ma-
llorquí d’Alcover sembla
Pascal Comelade a Cornellà:

“–I vostè que també sap
fer la nostra llengua?

”–¿Com no l’he de sebre
fer, dic jo, si és tan meua
com vostra?

”–¿I vostè que és català?,
me demanen, ¿i d’on és,
vostè?

”–D’on som? dic jo; de

ben lluny; som de dins mar”.
De dins mar estant Anto-

ni Maria Alcover comença-
ria el 1926 la redacció de
l’impagable Diccionari ca-
talà-valencià-balear, que
Francesc de Borja Moll aca-
baria el 1962. L’edició
d’aquest dietari, a cura de
Maria Pilar Perea, compta
amb un pròleg de Ramon
Sistac que m’ha fet recor-
dar una paròdia que Sistac
va publicar al volum col·lec-
tiu Parnassius Apollo, re-
lats de l’Alt Pirineu (Proa,
2002). Allà Sistac feia de Dr.
Sistacson i Alcover esdeve-
nia el Dr. Morrofort. La deli-
ciosa paròdia feia justícia a
l’interès de l’original ja des
del títol: Dietari de l’eixida
filològica feta pel Dr. Morro-
fort, canonge de la catedral
de Palma, en companyia
del Dr. Sistacson, de la Uni-
versitat de Göteborg, i d’en
Joan Coromines, estudi-
ant, a les valls de Cardós i
Ferrera del Pallars i la
coma de Burg, lo mes de
juny de 1927.
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Entre els artistes i
antiartistes, hi ha
pintors, despintors,
postpintors i no-

pintors, i diríeu que sobretot
hi ha la pintora Francesca
Llopis, que igualment fa ví-
deos i d’altres incursions re-
eixides en diferents camps
de l’art. I hi ha, també, artis-
tes sobrevalorats, com ara
Barceló, i quatre o cinc més
que saben remenar la flor
que duen al cul, i n’hi ha d’al-
tres, com Francesca Llopis,
amb els quals, si no hi en-
trem a totes, podem acabar
bocabadats, i això no és gens
bo. El cas és que Llopis ha fet
una gran celebració visual de
més de cent pàgines, edita-
des impecablement, amb
imatges que deixen curts
tots els adjectius pondera-
tius. Es tracta del seu llibre
Duc una ciutat al cap (una
edició d’autor, immillorable,
amb suport institucional, i a
bastament distribuïda). L’es-
teticisme hi és combatut
–amb sensibilitat, és clar–
per l’estètica (una de les
quintaessències de l’art), i
en surt vencedora la lírica
coral, plurivalent de l’autora.
I això fa considerar que, fet i
fet, la unicitat d’estil és allò
que, per inèrcia, hom sobre-
valora més. Davant aquesta
urbs de Francesca Llopis, no
ens hi embadoquem pas,
sinó que més aviat ens ne-
guitegem contradictòria-
ment, i això sí que és ben bo.
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Cauen les primeres gotes de pluja
però no et mullen la cara,
o bé van esquivant el teu entorn
però no la teua cara.
Les emocions, penses, sempre tenen

resposta líquida.

T’aixoplugues i entres a un bar
i tot són mirades,
o bé totes les mirades passen de llarg
de camí cap a una altra fesomia.
I tu ets el mateix
i ells són els mateixos.

Som al bell mig del corrent,
i una gota d’aigua ens pot dur a la misèria.

Totes les emocions, saps, tenen
resposta líquida.
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Pepo TamaritEl quiosc

Revista de tendències, de
petit format i paper de
qualitat, que ens ofereix

en càpsules informatives notíci-
es que van des de l’augment de
nicotina a les cigarretes fins a la
subhasta d’un entrepà de Brit-
ney Spears, passant per les mos-
tres ArtFutura i el Festival In-
Edit. També ens parlen del sexe
segur, de l’escassetat d’aigua,
ens ofereixen reflexions sobre la
vida, entrevistes com ara a la
guapa actriu Elena Anaya i a l’ar-
tista Lukas Beyeler, a més de re-
comanacions culturals de tota
mena, en especial de música,
art, cinema i moda. Tot per de-
gustar-ho a glopets saborosos.
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El dossier central està de-
dicat a Bromera. 20 anys
de llibres, amb articles de

Francesc Calafat, J.C. Girbés i
Pere Calonge. El poeta, crític i
narrador Jordi Llavina entre-
vista John Banville, que va gua-
nya el premi Man Booker amb
la novel·la El mar. Marina Vera
signa la crítica de l’exitós El
professor, de Frank McCourt.
També podem fer un passeig
per l’obra de Philip Pullman i
conèixer les opinions de Suso
de Toro en l’entrevista que li fa
Roger Bretau. Juli Capilla ens
comenta els últims poemaris
d’Eduard Sanahuja i Lluís Roda
i l’antologia de Josep Ballester.
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Theodor W. Adorno va dir
que “escriure poesia des-
prés d’Auschwitz és una

atrocitat”. El poeta i crític lite-
rari del diari Frankfurter Allge-
meine Zeitung Harald Hartung
repassa l’actualitat poètica a
Alemanya a Olvido y recuerdo,
en què també podem llegir
peces d’Oskar Pastior, Thomas
Kling, Robert Schindel, Wulf
Kirsten i Durs Grünbein. També
podem llegir articles sobre
Eduardo Mendoza, Rafael Az-
cona, Paul Greengrass, Günter
Grass, Mario Vargas Llosa i,
entre d’altres, Francisco García
Marquina, que ha publicat un
retrat sobre Camilo José Cela.
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