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MOTACIONS

E
l missatge més popular
d’enguany per felicitar l’any
ha estat “Bon any nou 9”. És
el mateix mecanisme

present a la capçalera del diari El 9
Nou. I, en certa mesura, similar al
projecte d’estadi de Laporta: el Nou
Camp Nou, ara aparcat, sembla.
Algunes de les unitats dels números
naturals permeten jocs tan obvis
com aquest (8 i estar buit, 7 i tenir
set), però cap com el nou admet
tantes variants. Perquè, més enllà de
l’homonímia entre la xifra i l’adjectiu
que indica novetat, nou és un
substantiu molt aplicat a fruits i
llavors. Fonamentalment al fruit en
drupa de la noguera, esclar, la llavor
del qual forma part important de les
nostres postres de músic. L’entrada
de la nou al DIEC conté una vintena
llarga d’usos diferents, incloses
aplicacions en química i en
mecànica. Però la meva tria de nou
per a la primera motació de l’any
nou 9 respon a un ús molt més
desconegut del terme. Perquè si
escric que “l’any nou 9 nou” puc
referir-me a la forma verbal del verb
noure, que es flexiona com coure i
vol dir “fer mal”. Mal presagi, doncs,
davant la recessió econòmica
anunciada. Bon any nou 9, doncs, a
l’espera que no ens nogui gaire.❋

Un cop periclitat l’Any
Rodoreda, ja es pot
parlar de la fabula-
dora catalana sense

ser sospitós. Els seus personat-
ges més ben acabats i bategants
són dones?, ens preguntem, i en-
cara, si la resposta és positiva, és
aquesta una qualitat intrínseca
seva o forma part dels mecanis-
mes de la literatura de tots els
temps? Són més emblemàtiques
i alhora més pròximes a la vida
Electra, Isolde, Julieta, Nastàssia
Filíppovna, Scarlett O’Hara que
Orestes, Tristany, Romeu, el prín-
cep Mixkin i Rhett Butler?

L’heroi presenta una tipologia
tan ben definida des de l’origen

de l’èpica, és a dir de la literatu-
ra en si, que no costa gaire con-
figurar l’antiheroi. Ja apareix en
els clàssics grecs –Hèracles és la
rèplica d’ell mateix en Eurípi-
des–, i adquireix carta de natu-
ralesa en Rabelais, en Cervan-
tes, en Dickens. En Proust, en
Joyce, simplement ja no és ima-
ginable l’heroi.

És més complicada la casuís-
tica de l’heroïna i l’antiheroïna (i
no caurem ara en la reducció a
les categories morals). Les me-
lodramàtiques suïcides del XIX
–Bovary, Karenina, etc., de les
quals ja els he parlat en aques-
tes mateixes línies– són antihe-
roïnes de l’èpica tradicional, o

heroïnes de la vida quotidiana?
És tota una concepció de la lite-
ratura en el seu conjunt el que
és aquí en joc.

No farem ara la genealogia
iconogràfica de les protagonistes
rodoredianes. L’Aloma –perso-
natge–, la Cecília Ce, porten una
empremta del naturalisme fran-
cès i dels escolis dickensians, de
la mateixa George Eliot, força
resseguibles. Però i la Colometa?
Aquesta ens porta a un dels re-
gistres més apassionants de la
narrativa, en una senyera del ja
excessivament anomenat realis-
me: la impostació de l’estupide-
sa, només superable en dificultat
–o sigui en opcions de versem-

blança– amb la de simplesa, la de
la primarietat producte no tant
d’una carència com de l’acumu-
lació de multitud de factors dels
quals el mateix pacient no n’és
conscient. Aquesta és una re-
questa essencialment flauberti-
ana, i per la porta que l’autor de
L’educació sentimental va obrir
han entrat des de Joyce fins a
Kafka, Musil i Nabokov.

Però la qualitat que encandila
a uns –la majoria– i rebota a d’al-
tres, la ximpleria de la vulgaritat,
du el lector a la pregunta de fons:
la contemplació entomològica –i
taxidermista– del vol gallinaci
d’un esperit pot ajudar-nos a ele-
var el nostre?❋

Aquests
col·loquis,

quatre
fins ara,

s’han
celebrat

cada cinc
anys

D
iumenge passat va fer
seixanta anys que Pompeu
Fabra moria exiliat a Prada
de Conflent. Rovira i Virgili,
president del Parlament de
Catalunya a l’exili, va ser el
cap del dol en
representació dels

presidents de la Generalitat, de la República
espanyola i del govern basc. I va dir que la tasca
de Fabra no afectava només la gramàtica i la
filologia, sinó «la nostra ànima nacional, [...]
l’esdevenidor de Catalunya», perquè si «sabia el
valor lògic i estètic del llenguatge», «sabia també
el valor cabdal de la parla catalana en el procés
de la nostra renaixença»: «Ésser gramàtic era
per ell una forma d’ésser patriota».

El departament de català de la Universitat
Rovira i Virgili va fer coincidir l’efemèride amb
el III Col·loqui Internacional “La lingüística de
Pompeu Fabra” (17-19 de desembre). Aquests
col·loquis s’han celebrat cada cinc anys (1998,
2003) i, amb el que es va celebrar a l’IEC (1998),
ja són quatre. Un espectador novell es podria
preguntar si després d’això i després dels cinc
volums apareguts de les Obres completes del
gramàtic, amb introduccions d’especialistes,
encara hi ha matèria per estudiar en aquest
context. Jo mateix m’ho preguntava, però els
tres dies d’assistència assídua al Col·loqui em
van aclarir que sí. Perquè la investigació, el
coneixement, lectors, s’autoalimenta: com més
sabem d’una matèria, més enllà i més endins hi
veiem, i de manera més global o universal.
Perquè l’investigador es mou irremeiablement

en un doble joc: l’anàlisi de detalls
aparentment insignificants i l’extrapolació dels
fets cap al terreny de les teories.

Per exemple, prenent peu en el cas del
reformador de la nostra llengua moderna, a
Tarragona es va poder parlar dels casos del
sard (Diegu Corraine), de l’aranès (Aitor
Carrera) o del bretó (Immaculada Fàbregas),
com anys enrere havia parlat Josep M. Bernal
del grec modern. O dels problemes particulars
de l’alguerès (Andreu Bosch). O bé, fent un pas
més respecte del que mig sabíem, M. Teresa
Garcia Castanyer va explorar la vida i miracles
del poc conegut lingüista francès Arsène
Darmesteter i va precisar quins ensenyaments
en va treure Fabra. En el terreny més
pròpiament de la teoria lingüística, Claus D.
Pusch va tractar de les relacions entre l’oralitat
i l’escriptura en les llengües minoritàries, i
Joaquim Rafel va situar el Diccionari general de
Fabra en el lloc exacte que avui li
correspondria segons els coneixements i les
tècniques lexicogràfiques vigents.

Sebastià Bonet va anar des de l’anàlisi
minuciosa dels adverbis en -ment en un corpus
reduït de Fabra fins a preparar el terreny per a
una millor caracterització dels dits adverbis,
una matèria encara poc estabilitzada
teòricament. Es va i ens va sorprendre que l’ús
que en trobem en Fabra fos tan regular.
Abelard Saragossà va tocar també aquest
terreny, en relació amb els circumstancials i
amb els anomenats avui connectors (La fruita
no es pot collir perquè està verda. A més, ara
està barata).❋
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