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E
l president Pujol sol posar
d’exemple el terme gilipollas
per criticar la castellanització.
Cita el cas del personatge

homònim de la factoria Buenafuente,
encara que ja fa anys que l’Andreu
treballa en espanyol i que l’actor Carles
López encarna altres personatges,
entre els quals l’estel fugaç de
Chikiliquatre. En Pujol retreu a
Buenafuente que no trobi termes
catalans igual de graciosos per batejar-
los. En comptes de gilipollas, proposa
carallot. L’última vegada que ho ha
deixat anar ha estat en el diàleg amb
Quim Monzó que va organitzar el seu
centre d’estudis. Pujol té raó. Hi ha
termes com carallot o xitxarel·lo
(sinònim de chiquiliquatre), que
podrien tenir el mateix èxit social que
els originals castellans. O més i tot.
Però, si els guionistes de can
Buenafuente no comparteixen aquesta
sensibilitat per buscar-los, ja pot anar-
se’n queixant. El problema no és la
castellanització d’alguns termes sinó el
to general del català. Molts mallorquins
han interioritzat un munt de
castellanismes com loco i, en canvi, fan
anar una llengua riquíssima. El
problema és ser carallot. O carallet:
“persona sense esperit, poc
espavilada”.❋

Al jardí de casa seva a
la Rue de Verneuil, de
París, hi ha una està-
tua de pedra, enig-

màtica i massissa, d’un home
amb un gran cap de col. Aquest
jardí és avui lloc de pelegrinatge.
L’homme à tête de chou (en
argot, chou, a més de col vol dir
polla) era una de les seves can-
çons més conegudes.

Excèntric, imprevisible, dís-
col, estendard de la llibertat se-
xual i la vida anàrquica, Gains-
bourg tenia com a vocació els
pinzells, però la influència de
Boris Vian va orientar-lo cap a
la música.

Volia haver estat recordat, fo-

namentalment, per la creació
de melodies i per la mal·leabili-
tat a què va forçar la llengua
francesa, més que no pas pels
escàndols de la premsa rosa,
entre els quals és recordat el
que va dir-li a Whitney Houston
en un programa de televisió:
“Vull follar amb tu”. Tot i això,
quan va morir el 1991, gairebé
va haver-hi funerals d’Estat, la
qual cosa no és tant una forma
de protecció davant de l’hege-
monia de la música anglosaxo-
na com el reconeixement del
compositor i vocalista com a re-
ferència estètica, la qual fins
avui no ha parat de créixer.

Sembla impossible que ningú

no hagi escoltat algun cop Je
t’aime moi non plus. No és una
cançó que faci justícia a un
músic, símbol de la iconoclàstia,
que va fer-ho tot bé, des del ye-
ye a la música clàssica, de la
chanson al pop-rock, del reggae
al jazz mutant i l’experimenta-
ció, i les cançons del qual, més
que no pas seguir una línia per-
sonal, agredeixen.

Fumava Gitanes i bevia molt;
va ser amant de Brigitte Bardot,
Jane Birkin... Alguna vegada l’ha-
vien vist, ben d’hora al matí, mu-
llant un croissant als tolls de da-
vant de casa seva.

Fora de França tenia una pà-
tina intel·lectual, però l’únic

que volia era entretenir-se i fer
bé tot allò en què va participar:
pel·lícules com a director i
actor, anuncis de televisió, com-
positor musical per a infinitat
de cantants... Són, però, els dis-
cos firmats per ell els que el
feien patir més com a creador,
tot i que, com a blindatge o acte
pudorós, privadament els treia
importància.

A la coberta del seu primer
disc, del 1952, veiem algú que
ens mira de biaix, d’acusats trets
hebreus, amb un cigarret als dits
prims i ossuts, algú que ens mira
amb l’astúcia de qui es malfia
que en endavant li deixin fer el
que li doni la gana. Ho va fer.❋

Em sento
orgullós,

doncs: de
pertànyer

al meu
departa-
ment i de
pertànyer
a aquesta

cultura

F
a prop de quaranta anys em va
tocar fer oposicions a professor
de llengua i literatura catalanes.
Els actes eren a Madrid, comme il
faut, un lloc seriós [;-)]. La
literatura anava des de les
Homilies d’Organyà fins a Pere
Calders (aleshores encara no

“existien” Quim Monzó, Sánchez Piñol o Joan
Margarit), i jo recollia muntanyes d’articles,
pròlegs, notes i notetes de crítica d’autors i
d’obres, i comprava llibres a desdir. Els tractats
extensos eren molt pocs i la majoria de les
suposades “crítiques” a mi no em deien res: no
m’aclarien, no m’objectivaven gaire o
absolutament gens per què tal o tal obra era bona
o no ho era, per què era millor que tal altra. Sovint
acabava llegint-me jo una obra, un poema, i
anotant el que em suggeria: almenys així podria
dir-ne alguna cosa de personal..., pensava.

La setmana passada vaig assistir íntegrament,
tots tres dies, a les «Jornades Carner a l’edifici
Carner» de la Universitat de Barcelona,
organitzades pel nostre Departament de Filologia
Catalana, i concretament pel professor Jaume Coll,
amb l’autoritat que li dóna el fet de ser el
«modèlic» editor d’Arbres i de Poesia, com va dir
Josep Murgades. Josep Carner feia exactament
125 anys que havia nascut a l’indret on avui hi ha
l’esmentat edifici. Doncs bé: deixin-me dir, de bell
antuvi, que em sento orgullós de pertànyer a un
departament capaç d’organitzar unes Jornades
tan serioses, tan verídiques, tan fructíferes. Jo no

he pogut seguir gaire l’evolució metodològica i
bibliogràfica dels meus col·legues de literatura,
perquè sóc molt limitat i el meu temps no dóna
per a més; no pas perquè «sóc de llengua!», que
diuen encara tants i tants col·legues i alumnes.
Doncs per fi la setmana passada dinou col·legues
(comptant-hi el nostre degà, Adolfo Sotelo) em
donaven les respostes que quaranta anys enrere
no acabava de trobar.

I me les donaven a propòsit d’un poeta que jo
estimo però conec poc i que ara he sabut que és
un poeta universal, comparable a qualsevol dels
millors de tots els temps i de totes les cultures,
des de la xinesa o la grecollatina fins a la
romànica i l’anglosaxona. Em sento doblement
orgullós, doncs: de pertànyer al meu
departament i de pertànyer a aquesta cultura
soprenent, que, a través d’un poeta seu, pot
tutejar dignament i anostrar els grans homenots
del pensament poètic mundial, des d’Ouyang Xiu
i Homer fins a Baudelaire o Rilke, passant per la
Bíblia, Lucreci, Ovidi, Ausiàs March, Chrétien,
Riba o Machado.

Les Jornades van convocar divuit especialistes a
analitzar peces concretes de la poesia de Carner i
un text en prosa. Els ponents eren de diferents
universitats i de fora de les universitats i incloïen
tres alumnes de postgrau: dues bones lliçons de
més per a tothom: així es construeix i es transmet
una cultura i un pensament lliure i divers. I és així
com la universitat pot mantenir-se per damunt de
precipitades fílies o fòbies i pot contribuir a definir
el cànon de la bona literatura.❋
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