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al Palau del Governador,
després al Poble Espanyol
i a Olot, durant la guerra.
Un cop reinstaurada, va
tornar al Parc de la Ciuta-
della, però amb la reins-
tal·lació del Parlament, es
va retirar cap a la Casa de
la Caritat i, més tard, al
Convent de Sant Agustí.
Finalment, a finals del

MOTACIONS

V
ull que consti la meva nul·la
tendència a creure en els
missatges ocults que
busquen (i troben) pertot els

crèduls patològics en les teories de la
conspiració. En canvi, xalo detectant
elements que puguin generar noves
paranoies conspiratòries. Per
exemple una dada tan inútil com que
la paraula més llarga amb entrada als
diccionaris catalans és l’adverbi de 22
lletres anticonstitucionalment. Avui,
diada de la Constitució, amb el TC
esmicolat per l’estultícia dels dos
grans partits espanyols davant
l’Estatut descafeïnat, els proposo un
exercici de lectura. Busquin al DIEC un
mot tan mutant com constitució.
Observaran que té tres accepcions.
Ara concentrin-se en les frases en
cursiva. Són els exemples amb què els
lexicògrafs n’il·lustren l’ús. La primera
es refereix a l’acció de constituir-se —i
l’exemple és La constitució d’una nova
societat—, la segona se centra en
l’individu —l’exemple fa Tenir una
constitució robusta, sana— i la tercera
abunda en la qüestió social i política.
Doncs bé, els exemples que il·lustren
la 3.1, corresponent al “conjunt de
normes jurídiques fonamentals d’un
estat”, permeten una lectura política
ben clara: La Constitució de l’any 1978.
Violar la Constitució.❋

LITERATURA
Repòquer de novetats
de la premi Nobel
Doris Lessing
No hi ha com guanyar el
Nobel perquè els editors
s’animin a treure i revifar
els llibres d’un autor, en
aquest cas autora. En ca-
talà, a Edicions 62, ja han
editat l’última novel·la de
Doris Lessing, La clivella, i
a Empúries, encara pre-
senten com a última,
Mara i Dann. editada el
1999, quan li van donar,
amb visió de futur, el
Premi Catalunya. En caste-
llà, a DeBolsillo, també
ofereixen novetats Les-
sing, De nuevo, el amor i
Memorias de una supervi-
viente, i a Lumen, La grie-

ta, novel·la amb què inau-
guren la Biblioteca Doris
Lessing. Realment els
suecs es van empescar un
bon invent de màrqueting
amb això del Nobel.

REFLEXIONS
Un llibre aplega converses
literàries d’autors com
Monzó, Fonalleras i Cercas
L’Associació per a la Cultu-
ra i l’Art Contemporani
acaba d’editar un volum
amb els textos dels partici-
pants al cicle Narradors
contemporanis, que es va
celebrar a la llibreria Ro-
bafaves de Mataró. Mal-
grat que hagin passat cinc
anys, les reflexions sobre
l’ofici d’escriptor de Javier
Cercas, Quim Monzó, Núria

Perpinyà, Dolors Miquel,
Jordi Coca, Julià de Jòdar,
Josep M. Fonalleras i Car-
les Hac Mor, entre d’altres,
continuen sent tan vigents
com aleshores. Manel
Guerrero i Jordi Carrión
s’han encarregat d’editar-
les perquè les paraules no
se les endugui el vent.

EFEMÈRIDE
La Biblioteca del MNAC
celebra el centenari amb
exposició i nova web
La biblioteca més mòbil
de Catalunya –si deixem
de banda els bibliobusos–
acaba de fer cent anys. Es
va fundar a l’antic arsenal
del Parc de la Ciutadella
amb motiu de l’Exposició
Universal, va anar a parar

2004, va ocupar l’antic
saló de te del Palau Nacio-
nal, decorat per Joan
Colom i Agustí, que és on
és ara. Per celebrar aques-
ta trajectòria tan moguda
han preparat una petita
exposició al vestíbul i han
estrenat pàgina web, on es
pot consultar el seu fons:
biblioteca.mnac.cat

NOVETAT
Charlie Brown ens explica
la vida de la mà de
l’editorial Empúries
Des de la dècada dels anys
vint fins a finals de segle,
el nord-americà Charles
M. Schulz va posar les
seves reflexions sobre la
vida quotidiana i els pro-
blemes del món en boca
de Charlie Brown i la seva
colla d’amics. Ara ho
podem llegir en català a
Així és la vida, Charlie
Brown, publicat a Empúri-
es. Hi podem apreciar les
seves ocurrències i una
fina ironia matisada per la
tendresa en un sol volum
que aplega cinquanta
anys de tires còmiques.
Poca broma!

DGLC 75

Fabra va
haver de
fer front
al difícil
terreny

dels mots
nous

F
a 75 anys que es va publicar el
Diccionari general de la
llengua catalana de Fabra. Els
seus usuaris no sabien que
aquesta obra se situava al
capdavant de la lexicografia
peninsular. Però sí que sabien
que per fi tenien a les mans un

diccionari fiable i selecte, una imprescindible i
poderosa eina de normalització de la llengua.
Si tota l’obra lingüística de Fabra és admirable,
aquesta culmina la seva llarga vida de lingüista
genial, de patriota clarivident al servei d’una de
les llengües més apassionants de la Romània
però més maltractades per la història.

El DGLC és fruit d’una trentena d’anys
d’anàlisi rigorosa i de selecció del lèxic, amb
vista a ser una guia de la llengua estàndard. La
dictadura de Primo de Rivera va estroncar la
feina més ambiciosa de L’IEC i l’editor López
Llausàs va animar Fabra a fer una obra més
modesta però imprescindible. A l’exili, Fabra
no tenia ni tan sols aquest diccionari, i Sagarra
li va regalar el seu exemplar, on l’autor va fer
anotacions marginals. Al final de la vida Fabra
va fer unes llistes de millores que només en
part figuren a la segona edició (1954).

Selecció, he dit. Fabra va haver de decidir
quina de les tretze variants següents era més
apta per a l’estàndard: llavors, lavors, allavons,
allavonses, allavòrens, allavores, allavors,
llavò, llavons, llavonses, llavòrens, llavores i
llavoros. Va optar per llavors, que té el sinònim
aleshores. I es va haver d’enfrontar al difícil

terreny dels neologismes (recull cel·luloide,
cabaret, feixista, vitamina, gasolina, film) i al
més difícil dels préstecs o dels barbarismes
(accepta boda, preguntar, quedar, buscar,
resar, curandero, però no apoiar, entregar,
despedir, enterar(-se), xispa, disfrutar).

El primer lloc peninsular el va aconseguir
modernitzant la tècnica lexicogràfica. Primer,
marcant el complement directe dels verbs
transitius. Definint obeir com a “Executar allò
que mana (algú); complir (un manament)”,
indica que el complement pot ser “algú” (Els fills
han d’obeir llurs pares) o bé “un manament”
(Obeir la llei). Segon, donant molts exemples, el
detall més útil per als escriptors. A més a més,
entrava en el terreny de les anomenades
concurrències, aleshores pràcticament
inexplorat però avui molt prominent: definint
frescal com a “Fresc, dit esp[ecialment] d’un
paratge, d’una planta”, prevenia d’aplicar
l’adjectiu a una noia, per exemple; que és el
mateix que fa l’Alcover-Moll amb l’adjectiu gerd,
però ara Fabra no s’hi fixa. Tampoc Fabra no diu
que la preposició sense pot mancar de
complement (fet curiós i excepcional): ¿Vols el
cafè amb sucre o sense? Ni explicita si, a part de
fer una excursió (que consta), es pot dir anar
d’excursió. Ni si hem de dir “He comprat un
enciam” o bé una mata d’enciam. No era, doncs,
Fabra això que absurdament en diem
“perfecte”. Però, escoltin: aquests quatre casos
(gerd, sense, excursió, enciam) es troben encara
avui exactament iguals al diccionari oficial, fet
per una legió de tècnics.❋

JOAN SOLÀ

A peu de pàgina❚
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