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MOTACIONS

E
l dimecres 22 d’octubre
proppassat es van atorgar
els premis del 8è concurs
Raima d’il·lustració i disseny

a la Sala Esfèric de Montjuïc. Va ser
un acte lluït, sobretot perquè la gent
de l’organització va comparèixer
vestida d’època. Del segle XVIII, el de
la Il·lustració, com no podia ser
d’una altra manera. La guanyadora
del premi gros (sis mil euros i el
protagonisme del calendari Raima
2009) va ser una jove il·lustradora
francesa anomenada Adrianne
Wallis que s’ha instal·lat fa poc entre
nosaltres i ja s’expressa en un català
fluid. La factòtum de Raima,
l’energètica Núria Raja, fa dècades
que brega en pro de la creativitat
dels il·lustradors, sense arronsar-se
davant la indiferència general dels
mitjans de comunicació. A
Barcelona, Raima és un establiment
força conegut, però molts es pensen
que el nom li ve d’alguna associació
com ara Ramon i Maria. I no. Una
raima és un terme tècnic que
designa vint mans de paper,
l’equivalent a cinc-cents folis, per bé
que alguna gent del gremi encara usi
el terme castellà resma. En cinc-
cents folis es poden dir moltes coses.
Per això, Raima és un símbol de la
llibertat d’expressió.❋

En rigor li hauríem de
dir Helena d’Esparta,
ja que és aquest el
seu llinatge, però

aquí deu començar el costum,
avui tan discutible i en molts
sectors eradicat, de posar a les
dones el nom del marit en de-
triment del propi, en aquest
cas agreujat –o amortit, depèn
de com es miri– pel fet que no
es tractaria d’un marit en el
sentit estricte, sinó –quin és
l’estatus de Paris en aquesta
història?– d’un raptor o d’un
amant. Perquè en cas contrari
Helena seria legalment bíga-
ma, i la bigàmia és un dels des-
propòsits civils que des de temps

remots han estat més sistemàti-
cament evitats i perseguits.

Helena és el prototipus d’he-
roïna-florer –passiva en la
trama i consistent en si mateixa
com a simple, per més merave-
llosa que es vulgui, presència i
figura– que tants avatars ha tin-
gut al llarg del temps, i que es
considera un signe d’antigor i
antimodernitat en uns temps en
què les dones dels contes són
tan actives i protagonistes com
qualsevol home, i com en la re-
alitat. I això no obstant, en l’en-
torn més o menys immediat
d’Helena hi ha dones tremen-
dament modernes, o sigui acti-
ves, tant de bones com de do-

lentes: la seva germana Clitem-
nestra, Antígona, Penèlope,
Circe, Calipso, Tetis, Electra, Al-
cestis i tantes d’altres –per no
parlar de les diverses dees– són
autores de decisions determi-
nants, als antípodes de la figu-
ra de la fleuma que hieràtica
contempla com el món s’ensor-
ra al seu voltant i és incapaç de
sortir del guió –habitualment
dictat pel mascle mandrós
d’aprofundir en l’enrevessada
psicologia femenina– del sois
belle et tais-toi.

De com parla Helena, del seu
caràcter, del seu drama interior,
en comparació amb d’altres per-
sonatges, en sabem poca cosa a

través dels textos clàssics. Com
una maledicció, aquest lloc
comú travessa els segles i arriba
fins a Marlowe, que la fa aparèi-
xer en el seu Faust com un es-
pectre dins del desig diabòlic del
protagonista, i ni tan sols li dóna
la paraula. Apareix tan sols re-
flectida en l’embadaliment de
Faust, que la rep així: “És aques-
ta la faç que va impulsar mil vai-
xells i va calar foc a les altes tor-
res de Troia? Dolça Helena,
dóna’m el bes de la immortalitat.
La meva ànima es prem als teus
llavis i se m’escapa. Vine, torna-
me-la, aquí m’he de quedar, que
el cel són els teus llavis i tot és
pols si no és Helena”.❋

«Deixa-l’hi»

Fabra
potser
no va

percebre
el

fenomen
i es va

amagar
darrere

el silenci

S
uposem que hem de
pronominalitzar els dos
complements [1] i [2]
d’expressions com les
següents: Deixa [1] {el préssec
/ la poma / els plàtans / les
taronges / pa / això} [2] al
calaix. A la major part del

domini lingüístic (en les parles que usen el
pronom hi) el resultat és el següent: Deixa-l’hi (el
préssec, la poma, això), Deixa’ls-hi (els plàtans),
Deixa-les-hi (les taronges), Deixa-n’hi (de pa). Ens
trobem amb un cas semblant al que exposàvem
dissabte passat, però ara en lloc d’un
complement indirecte li que es converteix en hi
(Dóna-l’hi, etc.), tenim directament un locatiu hi.
Observem que el pronom ho que representa
això (Deixa-ho al calaix) ha esdevingut l’,
exactament igual que davant la forma hi
provinent de li: tenim Deixa això al calaix >
Deixa-ho al calaix > Deixa-l’hi, exactament igual
que Deixa això a la teva germana > Deixa-ho a la
teva germana > Deixa-l’hi.

Doncs bé: aquest cas ha sofert una ziga-zaga
interessant al codi normatiu. Fabra no el registra
en treballs importants de 1913 i 1917, però sí a la
primera edició de la gramàtica normativa (1918)
(amb l’exemple Li he dit que posés això dins
l’armari, i no l’hi ha posat), on roman fins a la 6a
edició (1931), però sobtadament el suprimeix
sense cap explicació de la 7a edició (1933), tot i
que l’havia també recollit com a normal alguna
altra vegada, com ara en una conversa de 1920
(Agafeu això i poseu-ho a l’armari; poseu-l’hi de

seguida). Però a la gramàtica pòstuma (1956)
torna a aparèixer el cas (§ 79) i ara entrelluquem
la raó d’aquella supressió, perquè l’autor diu: «La
llengua rebutja emprar hi com a representant
d’un circumstancial de lloc quan el complement-
acusatiu [...] és el pronom ho: hom recorre a
vegades a la substitució de ho per l’» (sense
exemples!). Crec que avui tenim el desllorigador
d’aquest misteri. Simplement, és cert que en
algun cas no obtenim el resultat l’hi sinó
directament ho (amb desaparició del locatiu):
diem «Això, a la biblioteca, ho estudio cada matí»
(i segurament no «l’hi estudio cada matí», com
explica Eulàlia Bonet a la Gcc, 965); però també
podem tenir només hi (amb desaparició de ho):
davant una citació de l’hospital preguntem ¿He
de venir dejú?, perquè aquí no ho diu (o no hi
diu). (El fenomen segurament que depèn del
tipus de verb.) Però fora d’aquests casos el
resultat (obligatori) és l’hi. Fabra potser no va
percebre el fenomen i es va amagar darrere el
silenci (mala solució en un codi normatiu).

Encara trobem ho + hi > l’hi en un altre cas, el
cas en què hi no és un locatiu sinó un
predicatiu que pot representar un adjectiu com
vertical o un adverbi com ara així. Tenim: Posa
això vertical > Posa-ho vertical > Posa-l’hi,
Intenta posar-l’hi. Aquest cas no consta al codi
normatiu. I per tant no ens ha d’estranyar que
tots dos casos hagin sofert un oblit total o
parcial als manuals del mercat, malgrat que
representen realitats de la llengua primàries,
indiscutibles i clares (clares, esclar, un cop
aclarides).❋
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