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autor d’unes 500 obres
com el Palau de Justícia, el
Casal d’Estalvi, on hi ha La
Caixa de la Via Laietana, i
la Nova Duana, al port.
L’arquitecte va anar fent,
amb menys soroll que
col·legues seus, però ja es
veu que sense aturador.
Per recordar-lo, Antoni
Sagnier i el COAC presen-
ten el llibre Enric Sagnier i
Villavecchia. Arquitecte,
Barcelona 1858-1931.

ART
Leandre Cristòfol i Enric
Crous, dos llibres i dos
centenaris per al 2008
Estrenem any i estrenem
centenaris. Els de l’editori-
al Mediterrània no han
badat i editen les memòri-

MOTACIONS

A
quest mètode de viatjar de
franc no viu un dels seus
moments més gloriosos,
però encara hi ha gent que

el practica. A la presentació del seu
llibre Autoestop, Toni Sala explicava
que fer dit és com llançar l’ham als
conductors. I no hauria de ser
autostop? Aquí, l’addició d’una e no
etimològica –l’epèntesi– em sembla
discutible. Tot i que els diccionaris ja
fa dècades que recullen la forma amb
e, pronunciem autostop. En canvi,
segons el GDLC d’Enciclopèdia tu pots
fer autoestop (amb e) però t’atures en
un stop (sense) i la primera edició del
DIEC no sancionava ni stop ni estop
(tot i que saltar-se’ls sempre ha estat
motiu clar de sanció). Ara,
l’anomenada tolerància zero ha
tingut conseqüències clares: a la
segona edició del DIEC ja hi figura,
però en comptes de reproduir allò
que veiem escrit a totes les cruïlles, hi
posa estop. És una decisió lògica que
sintonitza amb l’adaptació d’altres
manlleus com ara espot (de spot),
esprai (spray) i eslàlom (slalom). Però
cap d’aquests mots no figura escrit en
milers de senyals de trànsit
escampats per totes les carreteres
catalanes. La campanya del CAT, no
era perquè no ens agradava circular
amb la E? Calia, aquesta? ❋

ARQUITECTURA
L’obra modernista de
Joan Rubió i Bellver,
en una exposició
A principis del segle XX,
fer-se fer una torre per
l’arquitecte Joan Rubió i
Bellver era tot un luxe i
una gosadia que es van
permetre onze barcelo-
nins. Del 7 al 31 de gener,
una exposició al Col·legi
Major Ramon Llull (Ur-
gell, 187) presenta
aquestes onze construc-
cions que formen part
del paisatge de la ciutat.
Entre elles hi ha l’emble-
màtica Torre Golferichs,
salvada pel moviment
veïnal, o la Torre Roviral-
ta, coneguda com el
Frare Blanc, a l’avinguda

del Tibidabo. La mostra,
que ja es va poder veure
al desembre al COAC,
també repassa el treball
de l’arquitecte a Mallor-
ca. En aquest apartat, el
catàleg de l’exposició in-
clou l’edició facsímil del
llibre La catedral de Ma-
llorca, escrit per l’arqui-
tecte i publicat el 1912.

MÉS ARQUITECTURA
Una obra recupera la
figura d’Enric Sagnier,
autor del Tibidabo
Des de molts punts de
Barcelona, d’esquena al
mar, si alcem el cap és im-
possible no veure la seva
obra més coneguda: el
temple del Tibidabo, però
aquesta no és l’única em-

premta que ens ha deixat
Sagnier. L’arquitecte va re-
partir el seu estil eclèctic
per tota la ciutat. De fet, és

es de l’escultor Leandre
Cristòfol, escrites per
Josep Miquel Garcia, i les
d’un altre artista vinculat
amb la revista Art de Llei-
da: Enric Crous, un dels
màxims exponents de
l’avantguarda de les terres
de Ponent. El mateix
Crous va deixar escrites
les seves memòries el
1975 amb el títol Un tap a
la reguera. Ara ens arriben
editades per Josep Miquel
Garcia i revisades per
Txema Martínez. Tots dos
llibres ajuden a tenir una
visió del dinamisme artís-
tic que va viure Lleida als
anys trenta i de l’exili que
van patir els dinamitza-
dors. Crous de manera
real, a París, on va entrar

en contacte amb l’escola
de la Bauhaus, i Cristòfol, a
l’interior, on va haver
d’abandonar l’expressió
experimental fins als anys
cinquanta.

ASSAIG
Llibre-carta d’un
escriptor català als seus
amics espanyols
El periodista Josep M.
Puigjaner posa per escrit
els seus anys d’experièn-
cia a Madrid per parlar de
la tensió entre Catalunya i
Espanya. Avisa que no ho
fa des de la política sinó
amb la voluntat d’afavorir
el diàleg des de l’humanis-
me. El títol ja és una pre-
gunta: ¿Una Catalunya sin
España? L’edita Milenio.

‘Vida privada’ 75

‘Vida
privada’

és una de
les peces
literàries

més
potents de

la nostra
literatura
del s. XX

N
o vaig poder encabir a
l’any 2007 tots els
aniversaris que aquesta
secció havia d’acollir. No hi
farà res que en repesquem
algun quan encara som a
redós d’aquell any. Un mes
abans que s’acabés el

diccionari de Fabra, publicat en fascicles
(30.XI.1932), Sagarra dedicava a l’il·lustre
gramàtic un exemplar de la seva novel·la Vida
privada, acabada de sortir de la fornal. Lluís
Permanyer va tenir la fortuna de trobar en una
llibreria de vell i la generositat de deixar-me
consultar aquest exemplar, on Fabra va subratllar
una multitud de paraules i expressions. Els
lingüistes no podem llegir ni sentir ni dir res
sense desdoblar-nos en dos: el qui llegeix o sent
o parla i el qui valora i anota el fet. Tots els grans
diccionaris, totes les gramàtiques que tinguin
algun interès s’han fet així.

Aquesta obra de Sagarra és una de les dues o
tres peces literàries més potents i
enlluernadores de la nostra literatura del segle
XX. Com que aquí no és lloc de teoritzar, escoltin
com arrenca aquesta gran obra, tot just a les
primeres línies: “Enmig de les ombres, agafava
autoritat una mena de ganivet llarg i vaporós del
color que té el suc de les taronges esclafades en
el port. Era un raig de llum que passava per
l’escletxa dels finestrons, i que anava tornant-se
agre amb l’atmosfera carregada de dins
l’habitació”. I ja una mica endins de la trama i del
desfermament de l’escriptor: “L’escala feia un tuf

d’ala de gallina, de caliquenyo i de pot de les
escombraries; aquest tuf especial d’algunes
cases de l’Eixample de Barcelona, que tolera
tothom i que ningú no es preocupa de la causa
[...]. De vegades, el tuf prové de les ànimes de les
senyores del principal, que són completament
mortes, i fan aquesta sentida d’ànima morta
amb la qual ni els corbs hi volen saber res”. A
part d’un estilista excepcional, Sagarra era una
de les persones que més dominaven tots els
registres de la llengua, que més en coneixien els
topants, que sabien extreure’n més força. En el
fragment següent el mestretites hi veurà un
relatiu discutible, i jo hi veig la traça inigualable
d’un escriptor de raça: “una morena guapassa
[...] que havia viscut sempre en una gran misèria,
i que el càrrec del seu marit semblava que li
venia una mica ample”.

Avui poden llegir la novel·la almenys en dues
edicions: la de les obres completes de l’autor, a
cura de Narcís Garolera (València 1997), i la
recent de l’editorial Proa (2007). En aquesta
darrera hi ha un pròleg de Permanyer sobre
“La Barcelona de Sagarra” i un epíleg de Xavier
Pla sobre les vicissituds i les edicions de l’obra.
Pla diu de l’edició de Garolera el que tota la
gent del gremi i de fora del gremi ja sabíem:
que és l’edició “de referència”, és a dir la més
fiable, la millor. I ens preguntem per què,
doncs, la de Proa no reprodueix la de Garolera
ni diu quins criteris adopta per modificar el
text, sobretot quan el lector comprova, astorat,
que les modificacions practicades no fan sinó
empitjorar-lo un cop més! ❋
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