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MOTACIONS

F
er suposicions manté la
ment activa. Suposar coses
implica admetre-les
teòricament. Tinc notícia de

dos amics que mantenen, des de fa
dècades, una curiosa disputa. L’un
sosté que el verb pronunciat per
Stanley en la seva mítica trobada
amb el Doctor Livingstone al llac
Tanganika va ser I suppose; l’altre, en
canvi, s’oposa a la literalitat i suposa
que va dir Dr. Livingstone, I presume,
com en la cançó dels The Moody
Blues. En el supòsit que tingués raó
el primer (que no ho crec), en català
ho traduiríem com suposo, però si
presumíssim que la raó la té el segon
(que sí), també. Presumir, en català,
pot tenir el sentit supositiu que
tragina el presume anglès, però l’ús
en aquest context resulta intolerable,
de tan forçat. Ningú no saluda el nou
pediatra amb un El doctor Casanova,
presumeixo. En canvi, cada cop més
parlants catalans fan anar un ús de
suposar tan aberrant com aquest.
Quan, resolutius i cofois, assenteixen
amb un per suposat (una variant
particularment desafortunada fa per
supost). Aquí, l’ús del participi
correcte de suposar és una
contaminació del castellà por
supuesto. El nostre of course és per
descomptat.❋

Sota el túnel ombrívol
de l’arbreda, sorgeix
en la llunyania la man-
sió. Hi ha un estrany si-

lenci. La vida aquí ha desapare-
gut i ni tan sols se senten les
passes sobre la grava de les de-
sertes avingudes i senderes. Tot
es veu sota la llum fuliginosa
del crepuscle i, a mesura que el
casalot és a tocar, s’observa una
decrepitud a la superfície de les
façanes misterioses, com si as-
sistíssim al naixement de peti-
tes, quasi invisibles esquerdes
que, de sobte, s’estenen ràpi-
des, ostensibles i pregones, tot
esberlant la pedra, així com els
arrebossats i els marbres de la

seva arquitectura. La casa té
grans espais interiors, sumits
en la penombra, llocs on habi-
ten la malenconia i l’oblit. Es
troben buits tothora, sense que
a penes s’obrin les portes ni se
senti cap soroll als salons de
sostre alt i d’enfarfegats corti-
natges.

Al capvespre, als miralls dels
murs, es reflecteix la llum
d’algun canelobre que porta
l’escàs servei, cridat si cal per
procediments adequats, bé que
inusuals i anòmals. Les estan-
ces estan sempre closes, per la
qual cosa es respira un aire car-
regós, subtilment dissimulat
per un perfum acre sota el qual,

tanmateix, es percep el rastre
d’una endevinada i remota feti-
desa. És possible que això sigui
per mor de la humitat dels so-
terranis, produïda per bassals i
filtracions d’aigua mefítica que
degota de les voltes i que de ve-
gades sura a les plantes superi-
ors a través d’escletxes i de pas-
sos foradats des de temps llu-
nyans i incerts.

Aquestes singularitats lúgu-
bres, de caràcter inquietant i
fantàstic, són compensades de
tant en tant per la certesa d’una
fugaç aparició femenina, quasi
sempre emaciada i fantasma-
gòrica. La veritat és, però, que
hi ha alguna cosa a la casa que

la converteix en un lloc execra-
ble, en un domini luctuós i hie-
ràtic del mal. Aquí hi ha una en-
titat perversa, amb manifesta-
ció tangible, tant si la mansió es
diu Usher com Metzengerstein,
tant si l’espectre vagarívol i
pensarós es diu Ligeia com
Morel·la o Berenice.

Qui ens explica això apareix
davant nostre com un príncep
tenebrós, dissortat i miserable.
L’estirp li ve del seu caràcter
altiu, no pas de la sang. Alhora
és miserable i infaust pel seu
destí, negat de degradacions i
estigmatizat per l’alcohol. Edgar
Allan Poe va néixer ara fa dos-
cents anys.❋

Una
de les

revela-
cions del
Col·loqui

va ser
Josep
Àngel

Mas

L’
altre dia vam veure, del
III Col·loqui Internacional
“La lingüística de
Pompeu Fabra”, tingut a
la Universitat Rovira i
Virgili els proppassats 17-
19 de desembre, algun
aspecte més aviat teòric

o extrínsec al català. Avui ens detindrem en
unes quantes ponències que tractaven de
detalls més particulars.

Joan Julià-Muné va estudiar la posició i els
fonaments de la doctrina de Fabra sobre la
pronunciació, comparant-los amb l’aplicació
que en fa Coromines. I Imma Creus va estudiar
l’ortoèpia de Fabra en les seves Converses. Les
conclusions de tots dos autors concorden i es
completen. Diversos ponents (Xavier Rull, Clara
Barnada, Sílvia Güell, Roser Llagostera) van
resseguir amb gran paciència els ecos que el
fabrisme va deixar en la premsa de Barcelona o
de certes comarques. Feina dura com poques
n’hi ha i que sovint dóna fruits molt escassos;
però també imprescindible si volem trobar
noves baules de la nostra història lingüística i
descobrir nous temes d’interès. Altres ponents
van descriure la petja de Fabra en Rovira i
Virgili (Jordi Ginebra) o en Puig i Ferrater
(Ginebra i M. Teresa Domingo); feina de la qual
podríem dir si fa no fa el mateix.

Joan Puig va analitzar el Diccionari ortogràfic
abreujat (1926), el diccionari més petit i humil de
Fabra, i va demostrar que valia la pena el temps
que hi havia esmerçat: entre altres curiositats, hi
ha 27 paraules enregistrades aquí per primera

vegada. Albert Rico va tractar d’aquest mateix
manualet i de tres més dels anys 1925-1926 per
fer veure les vicissituds materials i una quantitat
sorprenent de detalls interessants d’unes obres
que a Tarragona i al volum 4 de les Obres
completes s’han focalitzat per primera vegada.
Àngela Buj va estudiar la repercussió del
Diccionari ortogràfic de Fabra (edició de 1931) en
el Vocabulari ortogràfic valencià (1933) de Carles
Salvador, al qual també s’havia referit Puig.
Kálmán Faluba va estudiar amb lupa el
tractament dels geosinònims (birbar/eixarcolar,
brossat/mató, toro/bou, mosso/criat...) als
diccionaris i les dificultats que les imprecisions
creen en els autors de diccionaris bilingües.
Josefina Carrera va mostrar les subtilíssimes
diferències fonètiques que té la vocal a en
castellà i en català. Mònica Montserrat i David
Paloma van investigar, entre altres subtileses, si
paraules com delta o feltre tenen oberta o
tancada la primera e i van descobrir que ni
Fabra en els seus erudits i complets treballs de
finals del segle XIX hi donava resposta. ¿Veuen
com sí que hi ha matèria nova, que ens
preguntàvem l’altre dia?

Per a mi, una de les revelacions del Col·loqui
va ser Josep Àngel Mas, que, a més de
presentar el seu llibre El morfema ideològic.
Una anàlisi crítica dels models de llengua
valenciana (2008), va comparar les
orientacionsde l’IEC amb les de l’Acadèmia
Valenciana de la Llengua en matèria
d’estàndard oral i va concloure que són
pràcticament les mateixes, amb alguna
diferència menor fàcil d’eliminar.❋

JOAN SOLÀ

Retrat❚ Pere Guixà
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